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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) เริ่ มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและส่ งออก
อำหำรทะเลแช่แข็งด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 25 ล้ำนบำท จำกนั้น ในปี 2537 ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน โดยเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2537 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” พร้อม
ทั้งตรำสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 โดยตลอดระยะเวลำที่ ผ่ำนมำ บริ ษทั มีกำรดำเนิ นงำนภำยใต้นโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรที่
มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรแปรรู ป กำรผลิต ตลอดจนกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงเคร่ งครัด
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท
ในแต่ละปี คณะกรรมกำรจะพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยของกลุ่มบริ ษทั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
ประสิ ทธิผล และบรรลุตำมเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ ในปี นี้ ก็เช่นกัน คณะกรรมกำรได้ทบทวนและพิจำรณำแล้วมีมติวำ่ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และเป้ ำหมำย ที่บริ ษทั ตั้งไว้มีควำมเหมำะสม ดังนั้น จึงไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด และจะผลักดันสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ให้บรรลุพนั ธกิจที่บริ ษทั กำหนดไว้ต่อไป
วิสัยทัศน์
มุ่งมัน่ สู่ควำมเป็ นผูน้ ำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อรักษำให้คงไว้แก่คน
รุ่ นต่อไป
พันธกิจ
กำรเป็ นผูน้ ำกำรเปลี่ ยนแปลงในอุตสำหกรรมอำหำรทะเล และสร้ ำงควำมแตกต่ำงที่ ดีให้เกิ ดขึ้ นจริ งต่อผูบ้ ริ โภค ลูกค้ำ และ
แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายองค์ กร
ภำยในปี พ.ศ. 2565 ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้ ำหมำยที่จะต่อยอดธุรกิจเชิงกลยุทธ์ รวมถึงพัฒนำบุคลำกรทัว่ โลกเพื่อนำไปสู่ควำมยัง่ ยืน เรำ
จะสร้ำงผลกำไรที่เติบโตตลอดจนกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นธุรกิจ โดยสอดคล้องไปกับเป้ ำหมำยที่จะบรรลุกำไรสุ ทธิ เติบโตในอัตรำ
ร้อยละ 5 – 6 ต่อปี เรำยังคงมุ่งที่ จะทำงำนร่ วมกันเพื่อผลักดันกำรสร้ำงผลกำไรจำกกำรลงทุนเชิ งกลยุทธ์ในทั้ง เรด ล็อปสเตอร์ และอะ
แวนติ นอกจำกนี้เรำจะยังคงมุ่งหน้ำสร้ำงควำมเติบโตในธุรกิจนวัตกรรม เช่น Ingredients ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และอำหำรสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้
คณะผูบ้ ริ หำรยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรทรัพยำกรในองค์กร และยึดมัน่ ในวิสัยทัศน์องค์กรที่ มุ่งสู่ กำรเป็ นผูน้ ำทำงด้ำนอำหำร
ทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลก ทั้งหมดนี้คือหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจของเรำ
ศักยภาพทางการแข่ งขัน
บริ ษทั มีศกั ยภำพทำงกำรแข่งขันหลำยประกำร ดังนี้
1. บริ ษทั เน้นผลิตสิ นค้ำที่ได้มำตรฐำนมีคุณภำพสูงด้วยเครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิภำพและเทคโนโลยีกำรผลิตสิ นค้ำที่ดี ประกอบกับ
ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพสิ นค้ำทุกขั้นตอนจึงทำให้สินค้ำของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพระดับโลก ดังนี้
- ISO 9001:2015 ระบบกำรบริ หำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกลของสถำบัน Joint Accreditation System of Australia and New
Zealand (JAS-ANZ)
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- ISO 14001:2015 ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม จำกสถำบัน United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
- ISO/IEC 17025 กำรรับรองควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำรสอบเทียบและห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ จำกสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ซึ่ งเป็ นระบบกำรจัดกำรคุ ณภำพของห้องปฏิ บตั ิกำร กรมวิทยศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุ ข และ
สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ISO 50001:2011 ระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน จำกกระทรวงอุตสำหกรรม
- BRC7 Global Standard for Food Safety ได้รับกำรรับรองจำกสถำบัน Joint Accreditation System of Australia and New
Zealand (JAS-ANZ)
- FDA กำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริ กำ
- International Food Standard Version 6 (IFS6) จำก SGS – International Certification Service GmbH (Germany)
- Kosher Certificate จำกสถำบัน Union of Orthodox Jewish Congregations of America
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จำกกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชำกำรเกษตร
และ HACCP USFDA จำกสถำบัน SGS (Thailand) โดยเป็ นระบบที่ เน้นถึ งควำมปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคเป็ นสำคัญ ซึ่ งเป็ น
กำรวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤติ ที่ตอ้ งควบคุม เป็ นระบบกำรประกันคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรที่ สำมำรถ
ป้ องกันอันตรำยหรื อสิ่ งปนเปื้ อนทำงด้ำนชี วภำพ เคมี และกำยภำพได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ตลอดจนกำหนดวิธีกำรป้ องกัน
และแก้ไขในจุดวิกฤติที่ตอ้ งควบคุม (CCP) เพื่อให้มีควำมปลอดภัย และได้มำตรฐำนตำมหลักสำกล
- Good Manufacturing Practices (GMP) โดยถื อว่ำเป็ นบริ ษทั ที่ มีคุณ ภำพกำรผลิ ตอำหำรแช่ แข็งเพื่อกำรส่ งออก ที่ ผ่ำนกำร
รับรองจำกกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร และสำนักงำนสำธำรณสุ ข จังหวัด
สมุทรสำคร
- HALAL เครื่ องหมำย "ฮำลำล" จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย
- Best Aquaculture Practices (BAP) จำกสถำบั น Aquaculture Certification Council, Inc. มำตรฐำนรั บ รองกระบวนกำร
เพำะเลี้ ย งและแปรรู ป กุ้ง ครอบคลุ ม ทั้งโรงเพำะฟั ก อนุ บ ำลลู ก กุ้ง ฟำร์ ม กุ้ง และโรงงำนแปรรู ป กุ้ง โดยเน้น เรื่ องควำม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ควำมใส่ ใจกับควำมปลอดภัยของสิ นค้ำอำหำรและควำมสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับของ
สิ นค้ำได้
- Supplier Quality Management System (SQMS) ระบบกำรบริ ห ำรจัด กำรคุ ณ ภำพของผู ้ผ ลิ ต จำก บจ. เอสเอไอ โกบอล
(ประเทศไทย)
- Thai Industrial Standard (TIS18001:2554) / มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) เป็ นมำตรฐำนระบบจัดกำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัย จำกกระทรวงอุตสำหกรรม
- Occupational Health and Safety (OHSAS18001:2007) มำตรฐำนระบบจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยซึ่งกำหนดขึ้น
โดยอ้ำงอิง BS8800 มำตรฐำนของประเทศต่ำงๆ
- Marine Stewardship Council (MSC) ผลิตภัณฑ์ที่ผำ่ นกำรผลิตอย่ำงยัง่ ยืน มำตรฐำนกำรประมงวัดควำมยัง่ ยืนของกำรประมง
จับสัตว์น้ ำ
2. กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิตอำหำรทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ องรำยใหญ่ ด้วยกำลังกำรผลิตเฉพำะในประเทศ ปลำทู
น่ ำ กุ้ง ปลำซำร์ ดี น และแมคเคอเรล และอำหำรสัต ว์เลี้ ย ง ในปริ ม ำณถึ ง 610,000 100,000 106,000 และ 49,000 ตัน ต่ อ ปี
ตำมลำดับ จึงทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตต่ำ ด้วยกำรประหยัดจำกขนำดของธุรกิจ (Economy of Scale)
3. บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ คือ บจ. ไทร-ยูเนี่ ยน ซี ฟู้ดส์ เป็ นเจ้ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำ “Chicken of the Sea” จัดเป็ นแบรนด์
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ องอันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ และแบรนด์ “Genova” ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำพรี เมี่ยม จึงเป็ นกำรเพิ่ม
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ฐำนกำรตลำดของบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ก็ยงั มีกลุ่มที ยอู ี (TUE GROUP) หรื อเดิ มเรี ยกกลุ่มเอ็มดับบลิวแบรนด์
(MW Brands) ที่บริ ษทั ได้เข้ำไปลงทุนในอัตรำ 100% ก็ยงั เป็ นเจ้ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำอีกหลำยแบรนด์ ได้แก่
- “John West” แบรนด์อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ องอันดับ 1 ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์
- “Petit Navire” แบรนด์อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ องอันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส
- “Parmentier” ซูเปอร์พรี เมี่ยมแบรนด์ซำร์ดีนบรรจุกระป๋ องอันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส
- “King Oscar” แบรนด์ช้ นั นำซำร์ดีนอันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ นอร์เวย์ และออสเตรเลีย
- “Mareblu” แบรนด์ทูน่ำบรรจุกระป๋ องอันดับ 2 ในประเทศอิตำลี
- “Rugenfisch” “Hawesta” “Ostsee Fisch” and “Lysell” แบรนด์อำหำรทะเลชั้นนำในประเทศเยอรมนี
- “Les Pecheries de Chez Nous” แบรนด์ลอ็ บสเตอร์ในประเทศแคนำดำ
ทำให้บริ ษทั มีฐำนกำรตลำดที่หลำกหลำย เพิ่มควำมแข็งแกร่ งให้กบั กลุ่มบริ ษทั
4. กำรที่บริ ษทั ได้ลงทุนธุรกิจในต่ำงประเทศทำให้กำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็ นที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยสำมำรถเป็ น
ผูผ้ ลิตปลำทูน่ำบรรจุกระป๋ องอันดับที่ 1 ของโลก และเป็ นผูน้ ำในตลำดอำหำรทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ องของโลก
5. สิ นค้ำของกลุ่มบริ ษทั จำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำในหลำยประเทศทัว่ โลก ฐำนของลูกค้ำจึงกว้ำงขวำง ทำให้สำมำรถลดควำมเสี่ ยงจำก
สภำวะทำงเศรษฐกิจในบำงประเทศได้
6. กลุ่มบริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลกสู ง ซึ่ งนอกจำกสิ นค้ำจะมีคุณภำพได้มำตรฐำนในระดับรำคำที่สำมำรถ
แข่งขันได้ (Competitive Price) แล้ว ยังมีทีมกำรตลำดที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูง มีกำรเดินทำงไปพบลูกค้ำ เพื่อให้
ทรำบควำมต้องกำร และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำตลอดเวลำ
7. กลุ่มบริ ษทั มีอำหำรทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ องหลำยชนิดประกอบกับมีหอ้ งเย็นซึ่งใช้เก็บวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ปขนำดใหญ่
ถึง 135,000 ตัน จึ งทำให้บริ ษทั สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งชนิ ดของสิ นค้ำและปริ มำณกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำเป็ น
จำนวนมำกได้
นอกจำกนี้ ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ยังมีประสบกำรณ์ในธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งมำนำน มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่ำงดีใน
วงกำร และบริ ษทั ยังมีบุคลำกรในระดับปฏิบตั ิที่มีควำมสำมำรถ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำน จึงทำให้กำรดำเนินงำนของบริ ษทั มีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ
กลยุทธ์ ของไทยยูเนี่ยน
ปี 2561 นับเป็ นอีกปี ที่ ทำ้ ทำยสำหรับไทยยูเนี่ ยน ปั จจัยต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลทัว่ โลกที่ เพิ่มมำกขึ้น
อัตรำกำรเติบโตที่ ชะลอตัวลงในตลำดหลัก ประกอบกับรำคำวัตถุดิบที่ อยู่ในระดับสู ง ยังคงสร้ำงแรงกดดันต่อธุ รกิ จของไทยยูเนี่ ยน
นอกจำกนี้ ผลประกอบกำรในปี 2561 ยังได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนในตลำด (อำทิเช่น กำรขำดตลำดของปริ มำณปลำทูน่ำครี บ
เหลือง และเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น) เป็ นผลให้ผลประกอบกำรของบริ ษทั ในครึ่ งแรกของปี 2561 ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงรุ นแรงจำกปั จจัย
ในตลำดเหล่ำนี้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั สำมำรถพลิกฟื้ นสถำนกำรณ์กลับมำมีผลประกอบกำรณ์ที่ดีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังของปี
แม้จ ะเผชิ ญ ภำวะตลำดที่ ท้ำทำย แต่ บ ริ ษ ัท สำมำรถท ำผลงำนได้ดี ในหลำยด้ำน ผนวกกับ ควำมมี วินัย ในกำรลดต้น ทุ น กำร
ดำเนิ นงำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ได้มีกำรพิจำรณำและตัดสิ นใจอย่ำงรอบคอบในกำรขำยกิจกำรที่มีผลกำรดำเนิ นงำนขำดทุน รวมทั้ง ได้
มีกำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำค้ำงคงคลังจนสำมำรถกลับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยได้เป็ นจำนวนมำก และยังคงยึดมัน่ ในวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
และแผนงำนเชิ งกลยุทธ์ อันประกอบไปด้วยเสำหลักหกประกำร (นวัตกรรม ควำมยัง่ ยืน ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนิ นงำน กำรควบรวม
และกำรเข้ำซื้อกิจกำร กำรพัฒนำพนักงำนที่มีศกั ยภำพทัว่ โลก และกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์)
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ในอนำคตบริ ษทั จะยังคงดำเนินตำมแผนกลยุทธ์ที่เรำได้วำงไว้ โดยเน้นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ งและเสริ มทัพธุรกิจหลัก เพื่อมุ่งสู่
กำรเติ บโตที่ สร้ำงผลกำไรให้กบั บริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั จะทุ่ มเทยิ่งขึ้นในกำรพัฒนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้กำ้ วหน้ำมำกยิ่งขึ้น
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ยังคงก้ำวนำทิ ศทำงผูบ้ ริ โภคและตลำด โดยมี แผนกลยุทธ์ที่ชดั เจนในกำรเจริ ญเติ บโตจำกธุ รกิ จหลัก (Organic
growth) และจำกกำรลงทุนและกำรเข้ำซื้ อกิจกำร เพื่อเสริ มสร้ำงควำมแข็งแกร่ งและขยำยฐำนธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้ง เพิ่มประสิ ทธิภำพ
ของกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบและกำรกระจำยสิ นค้ำให้กบั บริ ษทั ในเครื อ
1. นวัตกรรม: พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และกำรสร้ำงค่ำนิยม
นวัตกรรมคื อกลยุทธ์หลักของไทยยูเนี่ ยน ที่ ช่วยสร้ำงควำมเจริ ญ เติ บโตทำงธุ รกิ จอย่ำงยัง่ ยืน และมี บ ทบำทสำคัญ ในกำร
กำหนดอนำคตกำรดำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ศู น ย์น วัตกรรม หรื อ Global Innovation Center (GIC) ที่ ก่ อตั้งโดยไทยยูเนี่ ยน
ร่ วมกับมหำวิทยำลัยมหิ ดลในปี 2558 คือศูนย์วจิ ยั และพัฒนำระดับโลกในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และกระบวนกำร
ผลิตรู ปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กบั ธุรกิจอำหำรทะเลของไทยยูเนี่ยน
ในปี 2561 กำรวิจัย และพัฒ นำของศู น ย์ GIC มุ่ ง เน้น ไปที่ ก ำรวิจัย และพัฒ นำใน 5 ด้ำน ได้แ ก่ ปลำ กุ้ง อำหำรสัต ว์เลี้ ย ง
ส่วนประกอบอำหำร และกำรเพิ่มผลผลิต จำกที่บริ ษทั ได้นำผลวิจยั และพัฒนำของศูนย์ GIC มำใช้ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมทั้งปรับปรุ งกระบวนกำรผลิต โดยตั้งเป้ ำหมำยไว้วำ่ จะนำผลงำนเหล่ำนี้ออกสู่ตลำดโลก
กำรลงทุ นในศูนย์ GIC ได้นำไปสู่ กำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ด้ำนนวัตกรรมใหม่ที่หลำกหลำย ยกตัวอย่ำงเช่ น Fresh Tuna หรื อ
ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำพลำสเจอร์ ไรซ์ใหม่ และ Mirror Packaging ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกสำหรั บอำหำรแปรรู ป
กำรลงทุ น ในศู น ย์ GIC ยัง ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กำรสร้ ำ งธุ ร กิ จ Marine Ingredients ของบริ ษ ัท ที่ เป็ นกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำก
ส่ วนประกอบของสัตว์ทะเลที่ มีคุณภำพสู งมำสกัดเพื่อนำมำใช้เพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรให้กบั กลุ่มผลิตภัณฑ์นมผงของเด็ก
ทำรกรวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อี่น ได้แก่ เครื่ องสำอำง อำหำรเสริ ม และโภชนำกำรทำงคลินิก ควำมพยำยำมเหล่ำนี้ ได้ถูกแปลง
เป็ นกำรดำเนินงำนเชิงอุตสำหกรรมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 เมื่อไทยยูเนี่ยนได้เปิ ดโรงกลัน่ น้ ำมันปลำทูน่ำล้ ำสมัย
ในประเทศเยอรมนี ซึ่ งใช้เทคโนโลยีกำรสกัดและกำรกลัน่ น้ ำมันปลำทูน่ำแบบพรี เมี่ยมที่ทนั สมัย โดยเรำมีเป้ ำหมำยว่ำจะเริ่ ม
ดำเนิ นกำรนำผลิตภัณฑ์น้ ำมันปลำทูน่ำแบบพรี เมี่ยมออกสู่ ตลำดในช่วงต้นปี 2562 ในอนำคต นวัตกรรมจะมีบทบำทสำคัญ
มำกขึ้นกับธุรกิจของไทยยูเนี่ ยน และคำดว่ำจะมีส่วนสำคัญในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อกำรเติบโตในส่ วนของรำยได้
ให้กบั บริ ษทั
2. กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน: สร้ำงมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตำมเป้ ำหมำยกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืน
ขององค์กำรสหประชำชำติ
ในกำรเป็ นผูผ้ ลิตอำหำรทะเลชั้นนำที่ ได้รับควำมไว้วำงใจมำกที่ สุดของโลก ควำมยัง่ ยืนหยัง่ รำกในหน่ วยธุรกิจหลักของเรำ
และเป็ นมำตรฐำนที่ วดั ผลได้ซ่ ึ งใช้เป็ นแนวทำงในกำรตัดสิ นใจและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ไทยยูเนี่ยนรับบทบำทผูน้ ำในด้ำน
ควำมยัง่ ยืนในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลโลก โดยในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนให้คำมัน่ “SeaChange®” กลยุทธ์ควำมยัง่ ยืนทัว่ โลกซึ่ง
ครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก โดยมีเป้ ำหมำยที่ชดั เจน
2.1 กำรจัดหำวัตถุดิบอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ: ไทยยูเนี่ ยนส่ งเสริ มกำรใช้ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับอย่ำงเต็มรู ปแบบ
และมุ่งสู่ กำรที่ปลำทูน่ำทั้งหมด ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ของไทยยูเนี่ยนจะต้องมำจำกแหล่งประมง
ที่ ได้รับ กำรรั บ รองจำก Marine Stewardship Council (MSC) หรื อ มำจำกแหล่ งที่ มี โ ครงกำรพัฒ นำกำรทำงประมง
(Fishery Improvement Project : FIP) ซึ่งตั้งเป้ ำหมำยว่ำจะทำให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 75 ภำยในปี 2563 ภำยใต้เป้ ำหมำย
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ดังกล่ำว โดยได้เปิ ดตัวและให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องในโครงกำรพัฒนำกำรประมงในปี 2561 และเปิ ดเผยรำยงำน
ควำมคืบหน้ำพันธกิจต่อปลำทูน่ำฉบับแรก
2.2 กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรมและถูกต้องตำมกฎหมำย: เป้ ำหมำยคือกำรที่พนักงำนทำงำนอย่ำงปลอดภัย ได้รับ
กำรจ้ำงงำนอย่ำงถูกกฎหมำยและได้รับสิ ทธิ์ อันสมควร ไม่วำ่ จะเป็ นพนักงำนที่โรงงำน หรื อแรงงำนในระบบห่ วงโซ่
อุปทำนก็ตำม ในปี นี้ ไทยยูเนี่ยนได้เปิ ดตัวโครงกำรพัฒนำเรื อประมง และแนวปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนบนเรื อประมงซึ่งเป็ น
บริ บทต่อยอดจำกจรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนของไทยยูเนี่ ยน เพื่อเป็ นแนวทำงให้กบั เรื อประมงซึ่ ง
จัดหำวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั รวมถึงกำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำนด้ำนแรงงำนและจริ ยธรรมในภำคกำรประมง
2.3 กำรด ำเนิ น งำนด้วยควำมรั บ ผิ ด ชอบ : ไทยยูเนี่ ยนริ เริ่ ม โครงกำรต่ ำงๆ เพื่ อ ให้ ม นั่ ใจว่ำกำรด ำเนิ น งำนทัน สมัย มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และมี น วัต กรรมเท่ ำที่ จ ะเป็ นไปได้ ในขณะเดี ย วกัน ก็ ส ำมำรถช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกในด้ำนสุ ขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน ยกตัวอย่ำงโครงกำรต่ำงๆ
ในด้ำนนี้ อำทิเช่น กำรส่ งเสริ มควำมตระหนักรู ้ดำ้ นสิ่ งแวดล้อม กำรปรับปรุ งกระบวนกำรแช่เยือกแข็งและโรงงำนแช่
เยือกแข็ง ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพน้ ำในบ่อน้ ำทิ้ง กำรนำน้ ำทิ้งกลับมำใช้ใหม่ กำรสร้ำงก๊ำซชีวภำพจำกน้ ำทิ้ง และกำร
ปรับปรุ งอัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน
2.4 กำรดูแลชุมชน: บริ ษทั ต้องกำรสร้ำงผลกระทบที่ดีและเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิแก่ชุมชน โครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม งำนเพื่อชุมชน และกำรมีส่วนร่ วมกับท้องถิ่นจะช่วยพัฒนำชีวติ และโรงงำนของผูท้ ี่พกั อำศัยอยูใ่ กล้เคียง และ
ทำงำนกับบริ ษทั ในปี 2561 ได้เปิ ดตัวกลยุทธ์ในกำรดูแลปั ญหำพลำสติกในทะเล โดยใช้สื่อวิดีโอแนะนำให้พนักงำน
และชุมชนตระหนักถึงสิ่ งที่ตนสำมำรถทำได้เพื่อช่วยลดกำรใช้พลำสติก นอกจำกนี้ ยงั มีแผนกำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และกำรประกำศควำมร่ ว มมื อ ระดับ โลกกับ โครงกำร Global Ghost Gear Initiative โดยน้ ำหนักแล้ว อุ ป กรณ์ ก ำร
ประมงที่ถูกทิ้งไว้ หรื อสูญหำยมีสัดส่วนรำวร้อยละ 70 ของปริ มำณพลำสติกในมหำสมุทร และกำรทำงำนในโครงกำร
นี้ร่วมกับชุมชนรอบชำยหำดน่ำจะช่วยสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้
ในปี 2561 ไทยยูเนี่ ยนประสบควำมสำเร็ จในกำรยกระดับกำรผสำนควำมยัง่ ยืนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมและธรรมำภิบำล
ของบริ ษทั ไม่เพียงแต่มีโครงกำรผสำนควำมร่ วมมือข้ำมแผนกภำยในบริ ษทั ที่ มีประสิ ท ธิ ภำพ แต่เรำยังได้ริเริ่ มโครงกำร
SeaChange® IGNITE ซึ่งเป็ นควำมร่ วมมือระหว่ำงธุรกิจแบรนด์สหรัฐอเมริ กำ (ชิคเก้นออฟเดอะซี) กับพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ ำมอน
เทอเรย์เบย์ (Monterey Bay Aquarium) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ชำวไร่ ชำวนำ และชำวประมงนำแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อ
ควำมยัง่ ยืนไปปรับใช้กบั กำรทำงำนของตน และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำวัตถุดิบได้มำตรฐำนควำมยัง่ ยืนระดับโลก
3. ควำมเป็ นเลิศในกำรปฏิบตั ิงำน: ขับเคลื่อนสู่กำรเป็ นธุรกิจระดับโลกอย่ำงบูรณำกำรและเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตตลอดห่วง
โซ่คุณค่ำอำหำรทะเล
นับตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนกำรแปรรู ปและกำรผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็ จ ไทยยูเนี่ ยนได้สร้ำงเครื อข่ำยกำร
ดำเนินงำนทัว่ โลกซึ่งล้วนดำเนินกำรผลิตด้วยมำตรฐำนคุณภำพขั้นสูงสุด
ไทยยูเนี่ ยนมี โรงงำนผลิ ตกว่ำ 20 แห่ ง ในทวีป อเมริ กำเหนื อ ยุโรป แอฟริ กำ และเอเชี ย ซึ่ งแต่ละโรงงำนได้มาตรฐานทั้ง
ทางด้ านเทคนิค และมาตรฐานคุณ ภาพ อีกทั้งยังมี โรงงำนที่ ได้รับกำรรับรองจำกมำตรฐำนอำหำรโคเชอร์ และฮำลำลเพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำที่ มีควำมต้องกำรเฉพำะ นอกจำกนั้น ไทยยูเนี่ ยนยังมี กำรประเมิ นและตรวจสอบ
ระบบปฏิบตั ิกำรของโรงงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินและให้ควำมสำคัญกับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อสุขภำวะ
และควำมปลอดภัยของพนักงำน กำรแบ่งปั นแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี (Best practice) และกำรสร้ำงวัฒนธรรมของกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องคือสำระสำคัญของไทยยูเนี่ยน โดยได้เพิ่มตำแหน่งงำนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ นเลิศในกำรปฏิบตั ิงำน (Operational
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Excellence) เพื่อเร่ งพัฒนำในด้ำนนี้ นอกจำกนั้น กำรเริ่ มนำระบบ Global SAP มำใช้ในประเทศไทย และมีแผนที่นำไปใช้ใน
ยุโรป ช่วยให้บริ ษทั มีระบบกำรทำงำนแบบเดี ยวกันทัว่ โลก ก่อให้เกิ ดกำรบูรณำกำรกับธุ รกิ จที่ ไทยยูเนี่ ยนเข้ำซื้ อได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้ง ยังทำให้เกิดทัศนวิสยั ทำงกำรเงินในกำรดำเนินธุรกิจทัว่ โลก
ในเดือนกันยำยน 2561 ทีมผูบ้ ริ หำรหน่วยงำน Supply Chain จำกเครื อข่ำยทัว่ โลกของไทยยูเนี่ยนได้มำรวมตัวกันที่งำนประชุม
Operational Excellence Summit เป็ นครั้งแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้ และแนวทำงปฏิบตั ิงำนที่ดี เพื่อให้
กำรดำเนิ นงำนนั้นสอดคล้องเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับมำตรฐำนดัชนี ช้ ีวดั ผลควำมสำเร็ จของงำนภำยใต้โรงงำนผลิตของ
ไทยยูเนี่ยนทั้งหมด งำนประชุมดังกล่ำวยังมุ่งเน้นถึงกำรประสำนงำนร่ วมกันในเครื อข่ำย Supply Chain ของไทยยูเนี่ยนทัว่ โลก
รวมทั้งกำรนำมำตรฐำนและนโยบำยกำรปฏิ บตั ิงำนเพื่อควำมเป็ นเลิศมำใช้ ไทยยูเนี่ ยนตระหนักถึงควำมสำคัญของวินัยกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนนำเอำวัฒนธรรมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำใช้ในกำรทำงำนในแต่ละวัน
4. กำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร: เพิ่มมูลค่ำจำกกำรลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุ ้น
ไทยยูเนี่ยนยังคงดำเนินกลยุทธ์กำรแสวงหำโอกำสในกำรควบรวมและซื้อกิจกำรในแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมองหำบริ ษทั ที่
สำมำรถช่วยขยำยฐำนทำงกำรตลำด และฐำนสำหรับกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็งในอนำคต ในปี ผ่ำนมำ บริ ษทั ได้เข้ำลงทุน ดังนี้
1) กำรซื้อหุน้ ส่วนที่เหลือจำกบริ ษทั Thai Union Canada (TUCa)
2) กำรลงทุนในลักษณะร่ วมทุนกับบริ ษทั PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ในประเทศอินโดนี เซีย บริ ษทั DPR
Group and LLC Maguro ในประเทศรัสเซี ย และบริ ษทั ธรรมชำติ ซีฟ้ดู รี เทล จำกัด ในประเทศไทย
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญมำกขึ้นกับกำรบูรณำกำรหลังกำรควบรวมกิจกำรและกำรสร้ำงมูลค่ำของธุรกิจที่ควบรวม
หรื อเข้ำซื้ อ (Deal value realization) หลังกำรเข้ำบริ ห ำรธุ รกิ จ สิ่ งแรกที่ ไทยยูเนี่ ยนดำเนิ น กำรคื อกำรวำงรำกธรรมำภิ บ ำล
องค์กรและนโยบำยในบริ ษทั ที่ ถูกควบกิ จกำรตำมแนวทำงกำรบูรณำกำรกิจกำรที่ ควบรวม “100 วันแรก” และกระบวนกำร
ติดตำมผลประโยชน์ร่วม (Synergy tracking process) เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไทยยูเนี่ยนยังคงดำเนินกำร
สร้ำงประโยชน์สูงสุดจำกกำรลงทุนเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดผ่ำนกำรบริ หำรจัดกำรและกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงใกล้ชิด
5. กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล: ยึดถือค่ำนิยมองค์กรเพื่อนำไปสู่ควำมยัง่ ยืนและควำมเจริ ญเติบโตในอนำคตร่ วมกัน
กำรพัฒนำบุคลำกรถือเป็ นหัวใจสำคัญของนโยบำยทรัพยำกรบุคคลของบริ ษทั กำรทุ่มเทให้กบั กำรพัฒนำบุคลำกรอยูภ่ ำยใต้
หลักกำรที่วำ่ พนักงำนทุกคนมีควำมสำคัญต่อไทยยูเนี่ยน ดังนั้น จึงให้โอกำสในกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกันตำมควำมต้องกำร และ
ควำมพร้อมของแต่ละบุคคล โดยมีวฒั นธรรมของไทยยูเนี่ยนได้รับกำรถ่ำยทอดผ่ำนค่ำนิยมองค์กร 6 ประกำร ประกอบด้วย
ค่ำนิยมในด้ำนทัศนคติ (VALUES OF ATTITUDE)
5.1 ควำมมุ่งมัน่ (Passionate)
5.2 ควำมอ่อนน้อม (Humble)
5.3 กำรให้เกียรติผอู ้ ื่น (Respectful)
ค่ำนิยมในด้ำนกำรปฏิบตั ิ (VALUES OF ACTION)
5.4 ควำมรับผิดชอบ (Responsible)
5.5 กำรให้ควำมร่ วมมือ (Collaborative)
5.6 กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative)
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เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ตระหนักถึงควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร ไทยยูเนี่ ยนได้ทำกำรสำรวจควำมเห็ นของพนักงำน
ประจำปี เพื่อวัดกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำน และสำรวจจุดที่ ตอ้ งปรับปรุ งที่ สำคัญ คะแนนโดยรวมในปี 2561 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และอยูส่ ูงกว่ำมำตรฐำนของอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ม แม้วำ่ ผลกำรสำรวจนี้จะสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั เรำ แต่ก็ยงั มีจุดที่
เรำสำมำรถปรับปรุ งให้ดีข้ ึนได้ เรำได้สรุ ปปั จจัยสำคัญที่ จะช่วยเพิ่มกำรมี ส่วนร่ วมของพนักงำนกับบริ ษทั และกำหนดให้
แผนปฏิบตั ิกำรในกำรพัฒนำและดำเนินกำรให้ได้ตำมแผนเป็ นเรื่ องที่ฝ่ำยบริ หำรต้องให้ควำมสำคัญในระดับสูง นอกจำกนี้ เรำ
จะผลักดันเรื่ อง “ศูนย์กลำงแห่ งควำมเป็ นเลิศ” ระดับองค์กร โดยเน้นที่ 2 เรื่ องคือ กำรพัฒนำควำมชำนำญระดับโลกในด้ำน
วิศวกรรมอำหำรทะล และในด้ำนกำรขำยและกำรตลำด เรำเชื่อว่ำกำรริ เริ่ มทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์น้ ี จะช่วยส่ งเสริ มชื่อเสี ยง
ของเรำในฐำนะผูน้ ำอุตสำหกรรมในด้ำนควำมยัง่ ยืนและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมทั้งเป็ นรำกฐำนสำคัญของ
กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว
6. กำรจัดหำวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์: สร้ำงควำมมัน่ คงอย่ำงต่อเนื่องในกำรเข้ำถึงวัตถุดิบที่เพียงพอและยัง่ ยืนโดยอำศัยศักยภำพกำร
ดำเนินงำนที่มีอยูท่ วั่ โลก
ในฐำนะที่ไทยยูเนี่ยนเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตอำหำรทะเลรำยใหญ่ที่สุดในโลก และวัตถุดิบเป็ นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ
ฐำนต้นทุนของบริ ษทั กลยุทธ์กำรจัดหำวัตถุดิบจึงมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อกำรดำเนินงำนของธุรกิจ
สำหรับปลำทูน่ำและสัตว์ทะเลชนิ ดอื่นๆ กลยุทธ์กำรจัดหำวัถตุดิบถือเป็ นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงปริ มำณปลำและควำม
ผันผวนของรำคำวัตถุดิบ และกำรสร้ำงควำมมัน่ คงในกำรเข้ำถึงวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืนจำกคู่คำ้ ที่น่ำเชื่อถือ ไทยยูเนี่ยน
ได้จดั ตั้งศู นย์กลำงกำรจัดซื้ อปลำของโลก ซึ่ งประกอบไปด้วยที มผูน้ ำแผนกจัดซื้ อประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำค ทั้งนี้ เพื่อเสริ ม
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรระบบห่วงโซ่อุปทำนของวัตถุดิบปลำและสัตว์ทะเลอื่นๆ
ในส่ วนของกำรจัดซื้ อประเภทอื่นที่ ไม่ใช่ปลำ ไทยยูเนี่ ยนได้ประสบควำมสำเร็ จในโครงกำรประมูลซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท
กระป๋ องโลหะ โดยมีขอบเขตกำรประมูลครอบคลุมเครื อข่ำยทัว่ โลกของบริ ษทั ในภูมิภำคเอเชีย ยุโรป และแอฟริ กำ เรำยังคง
มองหำโอกำสและช่องทำงทั้งในเชิงพำณิ ชย์และเชิงปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยขนำดของธุรกิจที่มีเครื อข่ำยคลอบคลุม
ทัว่ โลกมำเพิ่มศักยภำพในกำรจัดหำวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กบั บริ ษทั
กลยุทธ์ ด้านการตลาด
-

กลยุทธ์กำรเจริ ญเติบโต (Growth strategy)

-

บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเติบโตของธุรกิจ ด้วยอัตรำกำรเติบโตของยอดขำยที่ เพิ่มสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องมำโดยตลอด ในทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่วำ่ จะเป็ น ปลำทูน่ำบรรจุกระป๋ อง ปลำซำร์ดีนและแมคเคอเรลบรรจุกระป๋ อง ปลำหมึกและแซลมอนแช่แข็ง
กุง้ แช่แข็ง ปลำเส้น อำหำรพร้อมปรุ ง/พร้อมรับประทำน ในทุกๆ ตลำด ซึ่ งบริ ษทั มองว่ำยังสำมำรถเติบโตได้อีกทั้งในตลำด
ปั จจุบนั และตลำดใหม่ที่มีศกั ยภำพ
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Market Differentiation)
บริ ษทั เป็ นผูน้ ำในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงกำรตลำด ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ๆ อยูเ่ สมอ บรรจุภณ
ั ฑ์ใน
รู ปแบบใหม่ที่มีควำมน่ำสนใจต่อผูบ้ ริ โภค กำรบริ กำรหลังกำรขำย กระบวนกำรจัดส่ งที่แตกต่ำงจำกที่มีอยูใ่ นตลำด อันจะเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ำเกิดกำรจดจำในตรำสิ นค้ำและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรกำหนดรำคำที่แตกต่ำง
จำกผูผ้ ลิตรำยอื่นในตลำดอีกด้วย
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-

-

-

-

-

-

กลยุทธ์กำรรวมพลังทำงธุรกิจ (Marketing Synergy Strategy)
บริ ษทั ใช้ประโยชน์จำกกำรผนึกกำลังทำงธุรกิจของแต่ละธุรกิจเข้ำด้วยกัน ไม่วำ่ จะเป็ นปลำทูน่ำบรรจุกระป๋ อง ปลำซำร์ดีนและ
แมคเคอเรลกระป๋ อง กุง้ แช่แข็ง ปลำหมึกและแซลมอนแช่แข็ง ปลำเส้น อำหำรพร้อมปรุ ง/อำหำรพร้อมรับประทำน และเบเกอรี่
ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรและลูกค้ำในกำรเพิ่มทำงเลือก และควำมสะดวกในกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จำกผูข้ ำย
รำยเดี ยว กำรส่ งมอบสิ นค้ำที่ สำมำรถทำพร้อมกันได้ในครั้งเดี ยวกัน กำรทำกำรตลำดแบบข้ำมธุ รกิ จ จะสำมำรถเพิ่มยอดขำย
ให้กบั บริ ษทั ได้มำกขึ้น นอกจำกนั้นยังได้รับผลดีจำกกำรแนะนำลูกค้ำเดิมของธุรกิจหนึ่ งให้กบั อีกธุรกิจหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นลูกค้ำเดิม
ของบริ ษทั ที่มีประวัติและข้อมูลของลูกค้ำรำยนั้นๆ อยูก่ ่อนแล้ว เป็ นกำรลดควำมเสี่ ยงและกำรคัดเลือกลูกค้ำไปพร้อมๆ กัน และ
สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำให้ได้มำกขึ้นในเวลำอันสั้น
กลยุทธ์กำรเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Business Alliance)
บริ ษทั เลือกลูกค้ำที่ดีมีศกั ยภำพสูงในแต่ละตลำดทั้งอเมริ กำเหนือ เอเชีย ยุโรป ละตินอเมริ กำ และแอฟริ กำ เพื่อพัฒนำให้เป็ นคู่
ค้ำในระยะยำว โดยวำงแผนธุรกิจร่ วมกัน ทั้งด้ำนกำรตลำด กำรกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ และทิศทำงธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดกำรเติบโต
และควำมยัง่ ยืน
กลยุทธ์กำรรับจ้ำงผลิต (OEM) และกำรผลิตร่ วม (Co-packing)
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับธุรกิจรับจ้ำงผลิตสิ นค้ำและกำรผลิตร่ วม ทั้งที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หำวัตถุดิบด้วยตัวเองหรื อลูกค้ำนำวัตถุดิบ
มำจ้ำงให้บริ ษทั ผลิตเพื่อให้มีรำยได้ประจำอย่ำงสม่ำเสมอในแต่ละเดือน รวมทั้งกำรจ้ำงงำนในระยะยำว ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหำ
วัตถุดิบขำดแคลนเพรำะลูกค้ำสำมำรถนำเข้ำวัตถุดิบอำหำรทะเลสดมำให้บริ ษทั แปรรู ปเป็ นสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและส่ งกลับไปยัง
ประเทศต้นทำงได้
กลยุทธ์กำรรักษำลูกค้ำเก่ำ (Customer retention)
บริ ษทั เอำใจใส่ และดูแลตลำดส่ งออก ซึ่ งเป็ นตลำดที่สำคัญที่สุด โดยพยำยำมรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำในปั จจุบนั ทั้งรำยใหญ่และรำย
เล็กให้อยูก่ บั บริ ษทั ได้มำกที่สุดและนำนที่สุด ทั้งนี้ เพรำะลูกค้ำปั จจุบนั ถือเป็ นลูกค้ำที่มีคุณค่ำต่อบริ ษทั เป็ นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะ
ในตลำดหลัก คือ สหรัฐอเมริ กำ ญี่ ปุ่น และสหภำพยุโรป ซึ่ งเป็ นลูกค้ำที่มีคุณภำพ มีกำรสั่งซื้ออย่ำงสม่ำเสมอ เพรำะรู ้จกั บริ ษทั
เป็ นอย่ำงดีอยูแ่ ล้ว ดังนั้น ด้วยกำรเพิ่มปริ มำณกำรใช้ และวิธีกำรประยุกต์ใช้สินค้ำของบริ ษทั ด้วยวิธีใหม่ๆ กำรร่ วมกันพัฒนำ
สิ นค้ำ โดยเฉพำะลูกค้ำรำยใหญ่ๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้คดั แยกกลุ่มออกมำโดยเฉพำะเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว และให้ควำมสะดวกแก่
ลูกค้ำมำกที่สุด ขณะที่ตลำดในประเทศ ซึ่ งเป็ นตลำดที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว ก็จะเป็ นอีกหนึ่ งตลำดที่บริ ษทั ให้ควำมสนใจ
และกำหนดแผนกลยุทธ์กำรตลำดไว้อย่ำงชัดเจน
กลยุทธ์กำรเจำะตลำดเชิงลึก (Market Penetration)
นอกจำกบริ ษทั จะรักษำตลำดลูกค้ำในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นตลำดหลัก ได้แก่ ตลำดอเมริ กำ ญี่ปุ่น และสหภำพยุโรป ไว้ให้ได้แล้ว
บริ ษทั ยังได้พยำยำมเจำะตลำดในปัจจุบนั ในช่องทำงอื่นๆ ไม่วำ่ จะเป็ นตลำดขำยส่งขนำดใหญ่ ช่องทำงกำรค้ำสมัยใหม่ อันเป็ น
ช่องทำงใหม่ในสภำพสังคมและรู ปแบบกำรดำเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันประกอบไปด้วย ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ไฮเปอร์มำร์เก็ต
ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซื้อ ตลำด Lifestyle ที่ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีกำรใช้ชีวิตให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ ึน เช่น ศูนย์กลำง
กำรตกแต่งบ้ำน กำรท่องเที่ยว แฟชัน่ สวนสนุก ซึ่งได้บรรจุร้ำนอำหำร ไว้เป็ นส่วนหนึ่งของร้ำนค้ำประเภทต่ำงๆ ข้ำงต้น
กลยุทธ์กำรเปิ ดตลำดใหม่ (New Market Development)
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรเปิ ดตลำดใหม่ๆ ให้หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงไม่ให้ข้ ึนอยูก่ บั ตลำดใดตลำดหนึ่ ง
มำกเกิ นไป นอกเหนื อจำกตลำดหลักแล้ว ยังเป็ นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุ รกิ จในกำรผลิตและจำหน่ ำยสิ นค้ำใหม่ๆ ที่ เหมำะสม
สำหรับตลำดใหม่น้ นั ๆ ซึ่ งได้แก่ ตลำดเอเชียที่ นอกเหนื อจำกญี่ปุ่น ตลำดแคนำดำ ตลำดออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ หมู่เกำะ
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-

ต่ำงๆ และตลำดในประเทศ ซึ่งเป็ นตลำดที่มีศกั ยภำพ ลูกค้ำมีอำนำจซื้ อสู ง พฤติกรรมในกำรบริ โภคที่นิยมอำหำรทะเลแช่แข็ง
เริ่ มได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยที่สำคัญที่ สุดในกำรทำธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจใน
สิ นค้ำและบริ กำร ก่ อให้เกิ ดกำรกลับมำซื้ อซ้ ำ นิ ยมชมชอบคุ ณ ภำพสิ นค้ำของบริ ษ ัท จนเกิ ดเป็ นควำมจงรั กภักดี ต่อบริ ษ ัท
(Loyalty) โดยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ หมำยถึง
ก) ผลิตภัณฑ์คุณภำพดี (High Quality) หมำยถึง กำรเลือกวัตถุดิบ ส่ วนผสมที่ ดีมีคุณภำพมำผลิตผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่ ได้
มำตรฐำน และบุคลำกรที่มี ทกั ษะควำมชำนำญด้ำนกำรผลิต ก่อให้เกิ ดสิ นค้ำสำเร็ จรู ปที่มีคุณภำพดี มีรสชำติอร่ อย ถูกใจ
ลูกค้ำ
ข) ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมสะอำดปลอดภัย (Food Safety) เนื่ องจำกผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลและผลิต ภัณฑ์อำหำรรู ปแบบอื่นของ
บริ ษทั เป็ นสิ นค้ำที่ ใช้ในกำรบริ โภคอันมีผลต่อสุ ขภำพและร่ ำงกำยของผูบ้ ริ โภค จึงมีควำมจำเป็ นที่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ต้องมีควำมสะอำดปลอดภัย ผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนสำกล
ค) ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ มำของวัตถุดิบ (Traceability) เพื่อให้ลูกค้ำหรื อผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ำยมี
ควำมมัน่ ใจถึงแหล่งที่มำที่ไปของสิ นค้ำ
ง) ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) บริ ษทั มีควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลไว้ให้ลูกค้ำได้เลือก
ซื้อในที่เดียวกัน

-

กลยุทธ์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development)

-

บริ ษทั มีกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลำด้วยทีมงำน Research and Development (R&D) เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่ม
บริ ษทั กำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ มี ท้ งั กำรพัฒนำต่อยอดแนวควำมคิดของลูกค้ำที่ ร้องขอหรื อเสนอแนวควำมคิ ดเบื้ องต้น หรื อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกิดจำกกำรค้นคว้ำและพัฒนำด้วยทีมงำน R&D ของบริ ษทั
กลยุทธ์รำคำที่สมเหตุสมผลที่สำมำรถแข่งขันได้ (Reasonable & Competitive Pricing)

-

บริ ษทั จะกำหนดรำคำที่สมเหตุสมผลเหมำะกับคุณภำพที่ดี ระบบกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน และสำมำรถแข่งขันกับผูผ้ ลิตรำยอื่น
ในอุตสำหกรรมเดียวกันได้
กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Market Place Strategy)

-

บริ ษทั เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่ใหม่ๆ เพื่อกำรเข้ำถึงลูกค้ำเป้ ำหมำยกลุ่มใหม่ๆ ตำมสภำพแวดล้อมทำงสังคม และเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็ นร้ำนค้ำจำหน่ ำยสิ นค้ำของกลุ่มบริ ษทั และช่องทำงกำรจำหน่ ำยผ่ำนสื่ ออิเลคทรอนิ คส์ หรื อสื่ อ
ออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำรุ่ นใหม่ ที่มีควำมคุน้ เคยและมีพฤติกรรมทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ทั้งสองวิธีน้ ี จะเป็ นช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถเข้ำมำติดต่อหรื อซื้อสิ นค้ำได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (Customer Satisfaction Strategy)
บริ ษทั ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อก่อให้เกิดควำมพึงพอใจสู งสุ ดด้วยกำรยึดลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง ที่บริ ษทั ได้ให้ควำม
ใส่ใจ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรกำหนดผูด้ ูแลลูกค้ำแบบเฉพำะเจำะจงเป็ นรำยๆ ไป กำรรับข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำ เป็ นต้น
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1.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2531 ซึ่ งครั้งแรกตอนจัดตั้งใช้
ชื่อ บริ ษทั เอเซี่ยน แปซิฟิค ไทยทูน่ำ จำกัด ขึ้นก่อน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 25 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรผลิต
และนำเข้ำส่งออกอำหำรทะเลแช่แข็ง รวมถึงแปรสภำพผลิตภัณฑ์อำหำรเพือ่ จัดจำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ และได้จดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่ อ เป็ น บริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่ น โปรดัก ส์ จำกัด ตั้งแต่ เดื อ นตุ ลำคม 2531 โดยในเดื อนกุม ภำพัน ธ์ 2533 ได้เริ่ ม ดำเนิ น กำรผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทแรกออกจำหน่ ำย ได้แก่ ปลำทู น่ำสุ กแช่แข็ง ปลำแล่แช่ แข็ง และอำหำรแมวกระป๋ อง ต่อมำในปี 2535 บริ ษทั ได้
ก่อสร้ำงห้องเย็นเพิ่มเติม พร้อมกับกำรเข้ำร่ วมลงทุนจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยรำยใหญ่ ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริ ษทั มิตซู บิชิ
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด และบริ ษทั ฮำโกโรโม่ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นลูกค้ำและผูจ้ ำหน่ำยของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ในส่ วนของเจ้ำของรำยใหญ่ที่
ถือเกินกว่ำร้อยละ 10 ยังคงเป็ นกลุ่มจันศิริ ต่อมำบริ ษทั ได้แปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน พร้อมทั้งเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2537 โดยบริ ษทั ได้ดำเนิ นงำนและขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อำหำรสัตว์น้ ำ โรงพิมพ์ อุตสำหกรรม
กระป๋ องบรรจุอำหำร และตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้นมำ บริ ษทั ได้เริ่ มขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ โดยเริ่ มจำกกำรเข้ำลงทุนในชิกเก้นออฟ
เดอะซี ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ แล้วขยำยต่อไปในภูมิภำคต่ำงๆ เรื่ อยมำ ทั้งในอเมริ กำ ยุโรป และเอเชีย
จนกระทัง่ ในปี 2558 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบริ ษทั ที่ขยำยเติบโตขึ้น ในส่วนของโครงสร้ำงกำรลงทุน บริ ษทั จึงได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” รวมถึงชื่อย่อหลักทรัพย์จำกเดิม TUF เปลี่ยนเป็ น TU พร้อมทั้งเปลี่ยนตรำ
สัญลักษณ์ของบริ ษทั ในเครื อทั้งหมด เป็ นดังนี้

ปั จจุ บั น ณ วัน ที่ 31 มกรำคม 2562 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 1,492,953,874 บำท (5,971,815,496 หุ ้ น ) ทุ น ช ำระแล้ ว
1,192,953,874 บำท (4,771,815,496 หุน้ ) โดยมีมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ หุน้ ละ 0.25 บำท
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในปี 2561
มีนาคม
- โอนหุน้ ร้อยละ 9.7 ในบริ ษทั อะแวนติ ฟี ดส์ ไปยังบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยร้อย
ละ 100.00 ในประเทศฮ่องกง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับกำรจัดโครงสร้ำงกำรลงทุนในอนำคต เมื่อไตรมำสที่ 4 ปี 2560 ที่ผำ่ นมำ ดังนั้น TU
จะคงเหลือถือหุน้ ในบริ ษทั อะแวนติ ฟี ดส์ เท่ำกับร้อยละ 15.42 จำกเดิมร้อยละ 25.12
- เข้ำซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (THD) เพิ่มเติมจำนวน 699,998 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.00 จำกผูถ้ ือหุน้ เดิม
จึงทำให้สดั ส่วนในกำรถือหุน้ สำมัญของ THD เปลี่ยนจำกเดิมร้อยละ 90.00 เป็ นร้อยละ 100.00 นอกจำกนี้ บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (THD)
ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท อีเอชเอส เทรนด์ นิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ เซส จากัด (EHS) โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจกำรให้บริ กำรที่
ปรึ กษำด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย กำรจัดฝึ กอบรมหลักสูตรด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย
ตำมที่กฏหมำยกำหนด กำรให้คำปรึ กษำและแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำร
ใหม่ โอนย้ำยกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำในประเทศ ซึ่งเดิม THD เป็ นผูด้ ูแล มำให้ทำงฝ่ ำย Emerging Market TU เป็ นผูด้ ูแลแทน
เมษายน – เข้ำซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (TFM) เพิ่ม โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ก่ อนการเพิ่มทุน - ซื้อหุน้ สำมัญจำกผูถ้ ือหุน้ เดิม จำนวน 6,025,000 หุน้ รวมเป็ นหุน้ ที่ถือเท่ำกับ 31,525,000 หุน้ ทำให้สดั ส่วน
ในกำรถือหุน้ สำมัญของ TFM เปลี่ยนจำกเดิมเป็ นร้อยละ 63.05 ของหุน้ ทั้งหมด 50,000,000 หุน้
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หลังการเพิ่ มทุน - ทำง TFM ได้มีกำรออกหุ ้นเพิ่มทุนจำนวน 32 ล้ำนหุ ้น รำคำพำร์ หุ้นละ 10 บำท มีผลให้ทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั เปลี่ยนจำกเดิม 500 ล้ำนบำท (50 ล้ำนหุ ้น) เป็ น 820 ล้ำนบำท (82 ล้ำนหุ ้น) ซึ่ ง TU ได้เข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน
23,335,015 หุ ้ น รวมเป็ นหุ ้ น ที่ ถื อ เท่ ำกับ 54,860,015 หุ ้ น ท ำให้ สั ด ส่ วนในกำรถื อ หุ ้ น สำมัญ ของ TFM เปลี่ ย นจำกเดิ ม เป็ นร้ อ ยละ
54,860,015 หุน้ หรื อร้อยละ 66.90 ของหุน้ ทั้งหมด 82,000,000 หุน้
กรกฎาคม
- เข้ำลงทุนซื้อหุน้ ร้อยละ 45 ในบริ ษทั ทียเู อ็มดี ลักเซมเบิร์ก เอสเออำร์แอล (TUMD Luxembourg S.a.r.l หรื อ TUMD)
ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็ นเจ้ำของบริ ษทั ในรัสเซีย 3 แห่ง คือ
1) ดำลพรอมรี บำ ลิมิเต็ด ไลอะบิลิต้ ี คอมพำนี (Dalpromryba Limited Liability Company)
2) ทอโกโว-พรอมิเชนนี คอมเพลกซ์ “ดำลพรอมรี บำ” ลิมิเต็ด ไลอะบิลิต้ ี คอมพำนี (Torgovo-Promyshlenny Kompleks
“Dalpromryba” Limited Liability Company) และ
3) มำกูโร ลิมิเต็ด ไลอะบิลิต้ ี คอมพำนี (Maguro Limited Liability Company)
โดยทั้ง 3 บริ ษทั นี้ รวมเรี ยกว่ำ ดีพีอำร์ กรุ๊ ป (DPR Group) ดำเนินธุรกิจปลำและอำหำรทะเลที่เน้นค้ำปลีกและเป็ นผูผ้ ลิตปลำทู
น่ำกระป๋ องรำยใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มียอดขำยรำว 45 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐต่อปี ดำเนินธุรกิจทั้งในเซกเมนต์ของอำหำรแปรรู ปและแช่แข็ง
และเป็ นเจ้ำของแบรนด์อย่ำง มำกูโร (Maguro) แคปตัน ออฟ เทสส์ (Captain of Tastes) และไรบำร์ (Rybar)
- เข้ำลงทุนซื้อหุน้ ร้อยละ 25.1 ในบริ ษทั ธรรมชำติ ซีฟ้ดู รี เทล จำกัด (TSR) จำกผูถ้ ือหุน้ เดิม ผูจ้ ดั หำและนำเข้ำอำหำรทะเล
ประเภทแช่แข็งและรมควันเพื่อกำรค้ำปลีกในประเทศไทย ผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์อำหำรทะเลในซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นนำ และประกอบ
กิจกำรร้ำนอำหำรทะเล TSR ตั้งขึ้นในปี 2550 ดำเนินกำรธุรกิจภำยใต้ 158 แห่งทัว่ ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 150 ร้ำนค้ำปลีกใน
ซุปเปอร์มำร์เก็ต และ 8 ร้ำนอำหำร
สิงหาคม
- เข้ำลงทุนซื้อหุน้ ร้อยละ 51.00 ในบริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูล้ งทุนในกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์กงุ้ เลี้ยงกุง้
และจำหน่ำยอำหำรกุง้ จำกบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (TFM) โดย TMAC มีบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1. บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด (ถือหุน้ 100.00%)
2. บริ ษทั ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่ จำกัด (ถือหุน้ 75.00%)
3. บริ ษทั ทีเอ็มเค ฟำร์ม จำกัด (ถือหุน้ 94.44%)
เพื่อสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำของไทยยูเนี่ ย น กรุ๊ ป ในเรื่ องของกำรตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงครบถ้วน และ
เป็ น ไป ตำมมำตรฐำน Best Aquaculture Practices (BAP) ที่ รั บ รองโดย Aquaculture Certification Council, Inc (ACC) เกี่ ยวกั บ
กระบวนกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ซึ่ งร้ำนค้ำปลีกในต่ำงประเทศกำหนดให้ผปู ้ ระกอบกำรผลิตสิ นค้ำกุง้ ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน BAP จำก
หน่วยงำน ACC ก่อนส่งสิ นค้ำเข้ำไปจำหน่ำย
- บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย 51.00%) ได้เข้ำลงทุนร่ วมกับ MAXMAR SUMMA KARISMA, PT เพื่อ
จัดตั้งบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน คำริ สม่ำ เลสทำรี จำกัด (THAI UNION KARISMA LESTARI, PT) ในประเทศอินโดนีเซีย มีอตั รำส่วนกำร
ลงทุน 65% : 25% และรำยย่อยอีก 10% โดยประกอบกิจกำรเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำ ได้แก่ อำหำรกุง้ อำหำรปลำ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ อง เพื่อส่งออก
ต่ำงประเทศ ปัจจุบนั โรงงำนของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรสำคร และเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจครบวงจร ก่อให้เกิดประสิ ทธิภำพในกำร
ผลิต กำรบริ หำรต้นทุน และกำรให้บริ กำรลูกค้ำ บริ ษทั จึงดำเนินกลยุทธ์ขยำยกำรลงทุนทั้งในแบบ Expansion และ Integration ดังนั้น ณ
31 มกรำคม 2562 บริ ษทั เข้ำลงทุนในบริ ษทั ย่อยรวม 34 แห่ง ครอบคลุมธุรกิจด้ำนอำหำรสำเร็จรู ปและอำหำรว่ำง ได้แก่ อำหำรแปรรู ป อำหำรแช่
แข็ง อำหำรแช่เย็น และอำหำรว่ำงประเภทต่ำงๆ โดยเน้นอำหำรทะเลเป็ นหลัก ขณะเดียวกันก็ได้ขยำยเข้ำสู่กำรดำเนินงำนในธุรกิจบรรจุภณั ฑ์และ
สิ่ งพิมพ์ ธุรกิจตลำดภำยในประเทศ ธุรกิจอำหำรสัตว์ พัฒนำสำยพันธุ์กงุ้ เพื่อจำหน่ำย ธุรกิจโรงเพำะฟักและอนุบำลลูกกุง้ และฟำร์มเลี้ยงกุง้ เป็ นต้น
และยังได้มีกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมอีก 12 แห่ ง ประกอบด้วยธุรกิจผลิตปูอดั อำหำรกุง้ อำหำรสัตว์ ผลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์
พลอยได้จำกอำหำรทะเล ลงทุ นในธุ รกิ จกำรจับปลำทู น่ำ และธุ รกิ จให้บริ กำรบริ หำรกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (EProcurement)
นอกจำกบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วมตำมที่ ก ล่ ำวมำข้ำงต้น แล้ว บริ ษ ัท ยัง คงมี บ ริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วมของบริ ษ ัท ย่อ ยใน
ต่ำงประเทศอีก 33 แห่ง (รำยละเอียดเพิ่มเติมหน้ำ 29-31) ทั้งนี้ เนื่องจำกเป็ นกำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศจึงมีกำรจัดตั้งบริ ษทั เพื่อให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีนโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในกลุ่มตำมประเภทของธุรกิจและลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มธุรกิจจะมีกำรสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกัน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตำมโครงสร้ำงในหน้ำถัดไป
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โครงสร้ างธุรกิจแยกรายกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจที่ 1

* ลงทุน โดย บมจ. สงขลำแคนนิ่ง
** ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม
ตัวอักษรสี น้ ำเงิน-บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นในต่ำงประเทศ

ส่วนงำนผลิต จำหน่ำย และลงทุนในต่ำงประเทศ

กลุ่มบุญมีโชติ
(ผูร้ ่ วมทุน
41.25%)

99.66%
บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนำ
อุตสำหกรรม (TUM)

บจ. ไทยยูเนี่ ยน
ซี ฟู้ด (TUS)

บมจ. แพ็คฟู้ด (PPC)

บมจ. สงขลำ
แคนนิ่ ง (SC)

(Thai Union International
เดิม)

บจ. ไทยยูเนี่ ยน ฟี ด
มิลล์ (TFM)

บจ. ทักษิณสมุทร
(TZ)
100.00%
บจ. เจ้ำพระยำ
ห้องเย็น (CHP)

100.00%

65.00%
บจ. ไทยยูเนี่ ยน คำริ สม่ำ
เลสทำรี (TUKL)

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน
ซี ฟู้ดส์ (TRI-U)
MAXMAR
SUMMA
KARISMA, PT
(ผูร้ ่ วมทุน
25.00%)

60.00%

บจ. ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด
(YCC)

(ชิคเก้นออฟ
เดอะซี อินเตอร์
เนชัน่ แนล)
100.00%
บจ. ไทยยูเนี่ ยน
โปแลนด์ เอสพี

บจ. ซี ฟู้ด อินเตอร์
เนชัน่ แนล 1 FZCO

100.00%

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ ยน อิน
เวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
(TUIH)

บจ. ไทยยูเนี่ ยน
เอเชีย อินเวสเม้นท์
โฮลดิ้ง (TUAH)

กลุ่มบุญมีโชติ
(ผูร้ ่ วมทุน
21.20%)

100.00%
บจ. โอคินอสฟู้ด
(OKF)
100.00%

100.00%*

บจ. ไทยยูเนี่ ยน นอร์ท
อเมริ กำ (TUNA)

66.90%

99.55%

เลิกกิจกำรในปี 2561
รอกำรชำระบัญชี

100.00%

51.00%

99.73%

100.00%

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ ยน อียู
ซี ฟู้ด 1 เอสเอ

บจ. ยูเอสเพ็ท
นูทรี ชนั่ (USPN)

TUI ลงทุน 99.00%
TRI-U ลงทุน 1.00%

100.00%
บจ. เมอร์อลิอนั ซ์
เอสเอเอส (MAA)

80.00%
บจ. ไทยยูเนี่ ยน
แคนำดำ

100.00%
บจ. ไทยยูเนี่ ยน
นอร์เวย์ เอเอส
100.00%
บจ. คิง ออสกำร์ เอเอส
(KO)
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บริ ษทั ซำโวลำ
ฟู้ดส์ จำกัด
(ผูร้ ่ วมทุน 40%)

100.00%
บจ. ไทยยูเนี่ ยน ยุโรป
(TUE)
(MW BRANDS SAS เดิม)

51.00
%บจ. รู เก้นฟิ ช เอจี
(RGAG)

ตระกูลบริ๊ งมำนน์
(ผูร้ ่ วมทุน 49%)

* ลงทุน โดย บมจ. สงขลำแคนนิ่ง

กลุ่มธุรกิจที่ 2

** ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม

ส่วนงำนสนับสนุ นธุ รกิจ จัด
จำหน่ำย และดูแลกำรตลำด

ตัวอักษรสี น้ ำเงิน-บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นในต่ำงประเทศ

99.99%
กลุ่ม
ธุรกิจที่ 1

บจ. ไทยยูเนี่ ยน นอร์ท
อเมริ กำ (TUNA)
(Thai Union
International เดิม)

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ ยนออน
ไลน์ช็อป (TUO)
“Qfresh”

100.00%

บจ. ไท่หว้ำน เซิ่ ง
อควำติค เทรดดิ้ง
(TUC)

บจ. อีเอชเอส เทรนด์
นิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ
เซส (ESH)
(THD เดิม)

99.54%*
บจ. เอเซี ยน แปซิ ฟิคแคน
(APC)

98.00%

51.00%
บจ. ทีเอ็มเอซี
(TMAC)

บจ. ไทยยูเนี่ ยน
กรำฟฟิ กส์ (TUG)

94.44%

100.00%
บจ. ไทยยูเนี่ ยน
แฮชเชอรี่ (TUH)

100.00%

บจ. ทีเอ็มเค ฟำร์ม
(TMK)

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่ น
โปรดักส์ (TUFP)

บจ. มิตซูบิชิ คอร์ ปอเรชัน่ / ประเทศ
ญี่ปนุ่ (ผูร้ ่ วมทุน 49.00%)

75.00%
บจ. ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่
(TCM)
นำยถวิล นันทธีโร
(ผูร้ ่ วมทุน 10.00%)

กลุ่มธุรกิจที่ 3
กลุ่ม
ธุรกิจที่ 1

บริ ษทั ร่ วมลงทุน

บจ. ไทยยูเนี่ ยน
เอเชีย อินเวสเม้นท์
โฮลดิ้ง (TUAH)
9.7%

48.97%**

25.12%

บจ. ทีเอ็น ฟำยน์ เคมี
คอลส์ (TNFC)
50.00%
** บจ. ซิ นดิน่ำ รี ซอร์ส
(CR)

บจ. อะแวนติ ฟี ดส์
(AFL)
33.33%**
บจ. มอร์สบี้อินเตอร์
เนชัน่ แนลโฮลดิง้ ส์
(MIH)

60%

บจ. ซี ฟู้ด อินเตอร์
เนชัน่ แนล 2 FZCO

20.00%

25.00%

บจ. บีส ไดเมนชัน่
(BZD)

บจ. ลัคกี้ ยูเนี่ ยน ฟู้ดส์
(LUF)
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25.10%

25.00%

40.00%

40.00%
บจ. อะแวนติ โฟรเซ่ น
ฟู้ดส์ ไพรเวท (AFFP)

50.00%
บจ. ซี ฟู้ด อินเตอร์
เนชัน่ แนล 3

บจ. ประชำรัฐรัก
สำมัคคี สมุทรสำคร
(วิสำหกิจเพื่อสังคม)
คม)

บจ. ธรรมชำติ ซี ฟู้ด
รี เทล (TSR)
49.00%
Red Lobster Master
Holdings, L.P.
(Red Lobster)
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ข้ อมูลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กลุ่มที่ 1
1) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด (TUM)
สำนักงำน

เลขที่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0025 โทรสำร +66(0) 2298-0027 – 28

โรงงำน

เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-2210 โทรสำร +66(0) 3442-5459

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกปลำทูน่ำบรรจุกระป๋ อง และอำหำรแมวบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 99.66 หรื อ 29,897,830 หุน้

2) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) (SC)
สำนักงำน

เลขที่ 979/9-10 ชั้น 12 อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0029 โทรสำร +66(0) 2298-0442 – 3

โรงงำน

เลขที่ 333 ถนนกำญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลำ
จังหวัดสงขลำ 90100
โทรศัพท์ +66(0) 7433-4005 - 8 โทรสำร +66(0) 7433-4009

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

36,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 99.55 หรื อ 35,839,169 หุน้

3) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จากัด (TUS)
สำนักงำน

เลขที่ 979/8 ชั้น 12 อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0024 โทรสำร +66(0) 2298-0550

โรงงำน

เลขที่ 77 หมู่ 5 ถนนสงขลำ-ระโนด ตำบลวัดขนุน อำเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลำ
90330
โทรศัพท์ +66(0) 7448-3482 - 7 โทรสำร +66(0) 7448-3480

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกกุง้ แช่แข็ง
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ทุนจดทะเบียน

30,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 51.00 หรื อ 15,300,000 หุน้

4) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (TFM)

โรงงำน สำขำ 1

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ตำบลกำหลง อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125 - 7
เลขที่ 103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลำ-ระโนด ตำบลปำกแตระ อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลำ 90140
โทรศัพท์ +66(0) 7453-6260 - 2 โทรสำร +66(0) 7453-6263 - 5

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์

ทุนจดทะเบียน

82,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 66.90 หรื อ 54,860,015 หุน้

เว็บไซต์

www.thaiunionfeedmill.com

สำนักงำน / โรงงำน

5) บริษัท ไทยยูเนี่ยน คาริสม่ า เลสทารี จากัด (TUKL) / Thai Union Kharisma Lestari PT.
สำนักงำน / โรงงำน

เมืองสุรำบำย่ำ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำ ได้แก่ อำหำรกุง้ อำหำรปลำ

ทุนจดทะเบียน

15,993,600 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ Rp10,000
*เรี ยกชำระครั้งแรกแล้ว ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 65.00 หรื อ 10,395,840 หุน้

6) บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริกา จากัด (TUNA) / Thai Union North America, INC.
เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด” (TUI) / Thai Union International, INC.
สำนักงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA
โทรศัพท์ +1(424) 397-8556 โทรสำร +1(424) 397-8600

ประเภทธุรกิจ
Common stock, Authorized
Issued and outsianding
Additional paid-in capital

ผูล้ งทุนธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
12,000,000 shares, no par value
10,050,000 USD
329,068,225 USD

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 12,000,000 หุน้
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7) บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จากัด (TRI-U) / Tri-Union Seafoods, LLC
สำนักงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA
โทรศัพท์ +1(424) 397-8556 โทรสำร +1(424) 397-8600

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง
ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “ชิคเก้นออฟเดอะซี”

ส่วนของเจ้ำของ

54,739,979 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

ร้อยละ 100.00 (ไม่มีกำรออกใบหุน้ )
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริ กา

เว็บไซต์

www.chickenofthesea.com

8) บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จากัด (USPN) / US Pet Nutrition, LLC
สำนักงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA
โทรศัพท์ +1(424) 397-8556 โทรสำร +1(424) 397-8600

โรงงำน

เลขที่ 212 นอร์ทคอมเมอร์ซไดรฟ์ ลียง จอร์เจีย 30436 สหรัฐอเมริ กำ
โทรศัพท์ +1(912) 805-6136 โทรสำร +1(912) 526-3344

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์เลี้ยงทั้งแบบเปี ยกและแห้งในประเทศสหรัฐอเมริ กำ

ทุนจดทะเบียน

1 เหรี ยญสหรัฐ

ส่วนของเจ้ำของ

64,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

ร้อยละ 99.00 ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริ กา
และร้อยละ 1.00 ลงทุนโดย บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์

9) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้ นท์ โฮลดิง้ จากัด (TUIH) / Thai Union Investment Holding
สำนักงำน

ชั้น 8 เมดีน มิวส์ ถนนเลอเชำเซ่ พอร์ทหลุยส์ สำธำรณรัฐมอริ เชียส

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนธุรกิจในภูมิภำคยุโรป

ทุนจดทะเบียน

222,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 222,000,000 หุน้

(17)
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10) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟู้ด 1 เอสเอ จากัด (TUES1) / Thai Union EU Seafood 1 S.A.
สำนักงำน

46เอ ถนนเจเอฟ เคนเนดี้ แอล-1855 ลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนธุรกิจในภูมิภำคยุโรป

ทุนจดทะเบียน

221,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 221,500,000 หุน้

11) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จากัด (TUE) / THAI UNION EUROPE
เดิมชื่ อ “MW Brands SAS” และควบรวมกับ Thai Union France Holding 2 SAS
สำนักงำน

เลขที่ 104 เดอร์เพรสซิเดนท์ อเวนิว เคนเนดี้ 75016 ปำรี ส ประเทศฝรั่งเศส
โทรศัพท์ +33(1) 53-7753-53 โทรสำร +33(1) 53-7717-13

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ องแบบครบวงจรในภูมิภำคยุโรป

ทุนจดทะเบียน

31,367,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 31,367,000 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ดู 1 เอสเอ

12) บริษัท เมอร์ อลิอนั ซ์ เอสเอเอส จากัด (MAA) / Meralliance SAS
สำนักงำน

เลขที่ 55 อเวนิว เดอ เคออำดอง ควิมเปอร์ ประเทศฝรั่งเศส
โทรศัพท์ +33(2) 98-6844-45 โทรสำร +33(2) 98-6899-53

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตแซลมอนรมควันชั้นนำของยุโรป

ทุนจดทะเบียน

50,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 ยูโร

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ดู 1 เอสเอ

13) บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ เวย์ เอเอส (TU Norway) / Thai Union Norway AS
สำนักงำน

นอสท์กำเทน เลขที่ 58 พีบี 400 เซนทรัม เบอร์เกน เอ็น 5805 ประเทศนอร์เวย์
โทรศัพท์ +47 800 30 501

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนธุรกิจในประเทศนอร์เวย์

ทุนจดทะเบียน

30 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1,000 โครนนอร์เวย์

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 30 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ดู 1 เอสเอ
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14) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โปแลนด์ เอสพี (TU Poland) / Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
สำนักงำน

Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, ประเทศโปแลนด์
โทรศัพท์ +48(586) 706-519 โทรสำร +48(586) 706-506

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

1,000,100 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 50 สล๊อตติโปแลนด์

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 1,000,100 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ดู 1 เอเอส

15) บริษัท คิง ออสการ์ เอเอส จากัด (KO) / King Oscar AS
สำนักงำน

นอสท์กำเทน เลขที่ 58 พีบี 400 เซนทรัม เบอร์เกน เอ็น 5805 ประเทศนอร์เวย์
โทรศัพท์ +47 800 30 501

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง (ปลำซำร์ดีน แมคเคอเรล) ในภูมิภำค
ยุโรป สหรัฐอเมริ กำ และออสเตรเลีย

ทุนจดทะเบียน

52,481 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 โครนนอร์เวย์

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 52,481 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ เวย์ เอเอส

16) บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) (PPC)
สำนักงำน

เลขที่ 103 ซอยร่ วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสำร +66(0) 2295-2012

โรงงำน

เลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลนำดี อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3483-3803 - 6, 3486-4143 โทรสำร +66(0) 3486-1110

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรและสัตว์น้ ำแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

33,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ทุนเรี ยกชำระแล้ว

32,999,979 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 99.73 หรื อ 32,912,392 หุน้

เว็บไซต์

www.pakfood.co.th และ www.ttimefood.com
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17) บริษัท เจ้ าพระยาห้ องเย็น จากัด (CHP)
สำนักงำน

ประเภทธุรกิจ

18)

เลขที่ 32 ซอยสะพำนปลำ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66(0) 2212-0496 - 7 โทรสำร +66(0) 2211-5704
ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์และผูผ้ ลิตและจำหน่ำยติ่มซำแช่แข็ง หยุดการดาเนิน
กิจการและจดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2561 รอการชาระบัญชี

ทุนจดทะเบียน

500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 500,000 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. แพ็คฟู้ด

บริษัท ทักษิณสมุทร จากัด (TZ)
สำนักงำน

เลขที่ 103 ซอยร่ วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสำร +66(0) 2295-2013

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรและสัตว์น้ ำแช่แข็ง หยุดการดาเนินกิจการและจด
ทะเบียนเลิกกิจการในปี 2561 รอการชาระบัญชี

ทุนจดทะเบียน

1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 1,500,000 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. แพ็คฟู้ด

19) บริษัท โอคินอสฟู้ด จากัด (OKF)
สำนักงำน

เลขที่ 103 ซอยร่ วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสำร +66(0) 2295-2013

โรงงำน

เลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลนำดี อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3483-3803 - 6 โทรสำร +66(0) 3486-1110

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิต จำหน่ำย และส่งออกสัตว์น้ ำแช่แข็งและอำหำรสำเร็ จรู ปแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

38,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 38,000,000 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. แพ็คฟู้ด
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20) บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จากัด (YCC) / Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
สำนักงำน

นึชำงวัช เบนลีคดิสติค จังหวัดลองอัน ประเทศเวียตนำม
โทรศัพท์ +84(072) 387-2377 โทรสำร +84(072) 387-2388

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

1,919,936 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00
ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนนิ่ง

21) บริษัท ซีฟู้ด อินเตอร์ เนชั่นแนล วัน FZCO (SIC1) / Seafood International One FZCO
สำนักงำน / โรงงำน

เลขที่ 1317-1318 JAFZA อำคำรวันบิวดิ้ง เอ ชั้น 13 เจเบล อำลี ฟรี โซน ดูไบ
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โทรศัพท์ +971 4 8808318

ประเภทธุรกิจ

ผูบ้ ริ หำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำน ผลิตภัณฑ์ และกำรตลำด

ทุนจดทะเบียน

100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 60.00 หรื อ 60 หุน้

22) บริษัท รู เก้ นฟิ ช เอจี / Rugen Fisch AG
สำนักงำน / โรงงำน

สตรำเบเดอ, เลขที่ 18546 แซสสนิตซ์ เกำะรู เก้น ประเทศเยอรมนี
โทรศัพท์ +49(0) 38392 60-0 โทรสำร +49(0) 38392 32041

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ ำตลำดอำหำรทะเลกระป๋ องในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็ นเจ้ำของแบรนด์ “ฮำเว็สต้ำ”
(Hawesta)

ทุนจดทะเบียน

2,827,840 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 51.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟรานซ์ โฮลดิง้ 2

23) บริษัท ไทยยูเนี่ยน แคนาดา จากัด (TUCa)
สำนักงำน / โรงงำน

78 Rue du Quai, Val Comeau, NB Canada, E1X 4L1
Tel. +1(506) 395-3292 Fax. +1(506) 395-3849

ประเภทธุรกิจ

แปรรู ปและจัดจำหน่ำยล็อบสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ
ภำยใต้แบรนด์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous)

ทุนจดทะเบียน

17,523,875 ดอลล่ำร์แคนำดำ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 80.00 หรื อ 91,726 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ดู 1 เอสเอ
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24) บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้ นท์ โฮลดิง้ จากัด (TUAH)
สำนักงำน

RM 2101, Hong Kong Trade, Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong
Kong

ประเภทธุรกิจ

Holding Company

ทุนจดทะเบียน

1 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 1 หุน้

กลุ่มที่ 2
1) บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด (APC)
สำนักงำน / โรงงำน

เลขที่ 38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3442-3401 - 6 โทรสำร +66(0) 3442-1493

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยกระป๋ องเปล่ำสำหรับบรรจุอำหำร

ทุนจดทะเบียน

200 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 400,000 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 200 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนนิ่ง 198 หุ้น, บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม 1
หุ้น และบจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จานวน 1 หุ้น

2) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด (TUG)
สำนักงำน / โรงงำน

เลขที่ 255 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์ +66(0) 2895-5865 - 6 โทรสำร +66(0) 2415-4371

ประเภทธุรกิจ

ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนงำนพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร

ทุนจดทะเบียน

4,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 98.00 หรื อ 3,920,000 หุน้

เว็บไซต์

www.thaiuniongraphic.com

3) บริษัท ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC)
สำนักงำน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ตำบลกำหลง อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์ ปรับปรุ งพัฒนำพ่อแม่พนั ธุ์กงุ้ และเลี้ยงกุง้

ทุนจดทะเบียน

113,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
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ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 51.00 หรื อ 57,629,997 หุน้
*ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้ลงทุนเพิม่ ร้ อยละ 49.00 รวมเป็ นร้ อยละ 100.00

4)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด (TUH)
สำนักงำน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ตำบลกำหลง อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125, 03441-7255

โรงงำน

เลขที่ 42 หมู่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงำ 82140
โทรศัพท์ +66(0) 7658-4000 โทรสำร +66(0) 7658-4028

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจกำรพัฒนำสำยพันธุ์กงุ้ ขำวที่มีคุณภำพเพื่อผลิตและจำหน่ำยลูกกุง้

ทุนจดทะเบียน

31,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 31,499,950 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี

5) บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่ จากัด (TCM)
สำนักงำน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ตำบลกำหลง อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ฟำร์ม

เลขที่ 147 หมู่ 11 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์และเลี้ยงกุง้

ทุนจดทะเบียน

7,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 75.00 หรื อ 5,250,000 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี

6) บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ ม จากัด (TMK)
สำนักงำน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ตำบลกำหลง อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ฟำร์ม

เลขที่ 173/1 หมู่ 4 ตำบลบำงสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์และเลี้ยงกุง้

ทุนจดทะเบียน

27,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 94.44 หรื อ 25,499,999 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี
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7) บริษัท อีเอชเอส เทรนด์ นงิ่ แอนด์ เซอร์ วสิ เซส จากัด (EHS)
เดิมชื่ อ บริษัท ธีร์ โฮลดิง้ จากัด (THD)
สำนักงำน

เลขที่ 106/10 หมู่ 7 ซอยรุ่ งเศรษฐกิจ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย อำเภอ
เมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(6) 3217-0204

ประเภทธุรกิจ

ผูด้ ูแลให้บริ กำรที่ปรึ กษำด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย กำร
จัดฝึ กอบรมหลักสูตรด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยตำมที่
กฏหมำยกำหนด กำรให้คำปรึ กษำและแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำระบบกำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อม

ทุนจดทะเบียน

7,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 6,999,998 หุน้

8) บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด (TUFP) / Tri-Union Frozen Products, INC
สำนักงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA
โทรศัพท์ +1(310) 469-7030

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

หุน้ สำมัญ 10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.001 เหรี ยญสหรัฐ

Additional paid-in capital

29,097,888 USD

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ 10,000 หุน้ หรื อร้อยละ 100.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริ กา

9) บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ ช็อป จากัด (TUO)
สำนักงำน / โรงงำน

979/79 ชั้น 26 อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุ งเทพฯ 10400

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจกำรซื้อขำยหรื อบริ กำร โดยวิธีกำรใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ผำ่ นระบบ
เครื อข่ำยอินเตอร์เน็ท

ทุนจดทะเบียน

100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 99.99 หรื อ 99,997 หุน้

เว็บไซต์

www.qfreshshop.com
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10) บริษัท ไท่ หว้ าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิง้ (ไชน่ า) จากัด (TUC)
(ชื่ อภาษาอังกฤษ – THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED)
สำนักงำนใหญ่

ชั้น 1 บล็อค 1 เลขที่ 251 ถนนเย่ำหัว เซี่ยงไฮ้ ไพล็อตฟรี เทรดโซน, ประเทศจีน
โทรศัพท์ +86(21) 8017-7564 โทรสำร +86(21) 8017-7899

ประเภทธุรกิจ

กำรตลำด กำรสร้ำงตรำสิ นค้ำ กำรขำย ตัวแทนจำหน่ำยและผูจ้ ดั จำหน่ำยอำหำรทะเล
และผลิตภัณฑ์อำหำรบรรจุหีบห่อ

ทุนจดทะเบียน

8,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐ

ทุนเรี ยกชำระแล้ว

1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 100.00 หรื อ 8,000,000 หุน้

กลุ่มที่ 3
1) บริษัท ซินดิน่า รีซอร์ ส จากัด (CR) / Cindena Resources Limited
สำนักงำน

ตู ้ ปณ. 957, ออฟชอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ เซ็นเตอร์ โรดทำวน์ ทอร์โทลำ ประเทศ
บริ ติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ส

ตัวแทนธุรกิจ (เอเย่นต์)

บริ ษทั ออฟชูร์ อินคอร์ปอเรชัน่ ส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนในแบรนด์สินค้ำเพื่อจำหน่ำยในประเทศจีน

ทุนจดทะเบียน

500,000 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 50.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม

2) บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จากัด (TNFC)
สำนักงำน

เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3442-3686 โทรสำร +66(0) 3442-3688

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำกอำหำรทะเล

ทุนจดทะเบียน

9,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10,000 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 48.97 หรื อ 4,407 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม
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3) บริษัท มอร์ สบี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิง้ ส์ จากัด (MIH) / Moresby International Holdings INC.
สำนักงำน

ห้อง 4 ชั้น 2 อำคำรเอดีเอฟ ฮอร์ส ถนนมัสเกรฟ พอร์ตมอร์สบี้ ประเทศปำปั ว
นิวกินี

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนจัดตั้งบริ ษทั มำเจสติค ซีฟ้ดู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ประเทศปำปั วนิวกินี เพื่อ
ดำเนินธุรกิจกำรจับปลำทูน่ำในน่ำนน้ ำปำปั วนิวกินี และบริ เวณใกล้เคียง

ทุนจดทะเบียน

9,327,699 เหรี ยญสหรัฐ

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 33.33
ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม

4) บริษัท อะแวนติ ฟี ดส์ จากัด (AFL) / Avanti Feeds Limited
สำนักงำน / โรงงำน

จี 2 คอนคอร์ด อพำร์ทเมนต์ 6-3-658 โซมำจิกตู ำ้ ไฮเดอรำบัด 500 082
อำนธรประเทศ ประเทศอินเดีย
โทรศัพท์ +91(40) 2331-0260 - 61 โทรสำร +91(40) 2331-1604

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกอำหำรกุง้ และกุง้ แช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

90,830,420 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 เหรี ยญรู ปี

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 24.66 หรื อ 22,400,594 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป ร้ อยละ 15.43 หรื อ 14,020,420 หุ้น และ
บจ. ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้ นท์ โฮลดิง้ ร้ อยละ 9.23 หรื อ 8,380,174 หุ้น

5) บริษัท อะแวนติ โฟรเซ่ น ฟู้ดส์ ไพรเวท จากัด (AFFP) / Avanti Frozen Foods Private Limited
สำนักงำน / โรงงำน

เอช เลขที่ 3 พล็อตเลขที่ 3 เบย์เมำทน์ วิศำขำปัตตนัม 530 045 อำนธรประเทศ
ประเทศอินเดีย

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยกุง้ แช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

10,100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 เหรี ยญรู ปี

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 39.67 หรื อ 4,006,676 หุน้
ลงทุนร่ วมกับ บจ. อะแวนติ ฟี ดส์ ร้ อยละ 60.33 หรื อ 6,093,324 หุ้น

6) บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด (LUF)
สำนักงำน / โรงงำน

เลขที่ 1/74-75 นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3449-0330, 3449-0009 โทรสำร +66(0) 3449-0008

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกปูอดั
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ทุนจดทะเบียน

1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 25.00 หรื อ 375,000 หุน้

7) บริษัท บีส ไดเมนชั่น จากัด (BZD)
สำนักงำน

เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0345 โทรสำร +66(0) 2298-0331

ประเภทธุรกิจ

ผูใ้ ห้บริ กำรบริ หำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 5 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 20.00 หรื อ 1,000,000 หุน้

8) บริษัท ซีฟู้ด อินเตอร์ เนชั่นแนล 2 FZCO (SIC2) / Seafood International Two FZCO
สำนักงำน / โรงงำน

เลขที่ 1317-1318 JAFZA อำคำรวันบิวดิ้ง เอ ชั้น 13 เจเบล อำลี ฟรี โซน ดูไบ ประเทศ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

ประเภทธุรกิจ

กำรขำยและกำรจัดจำหน่ำย

ทุนจดทะเบียน

100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 40.00 หรื อ 40,000 หุน้

9) บริษัท ซีฟู้ด อินเตอร์ เนชั่นแนล 3 FZCO (SIC3) / Seafood International Three FZCO
สำนักงำน / โรงงำน

ฟรี โซน ดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

ประเภทธุรกิจ

กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ

ทุนจดทะเบียน

100,000 เดอร์แฮม

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 50.00 หรื อ 50,000 หุน้

10) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สำนักงำน / โรงงำน

1240/7 ถนนเอกชัย ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000

ประเภทธุรกิจ

กำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร

ทุนจดทะเบียน

4,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1,000 บำท

ทุนเรี ยกชำระแล้ว

ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน หรื อหุน้ ละ 500 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 25.00 หรื อ 1,000 หุน้
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11) เรด ล็อบเตอร์ มาสเตอร์ โฮลดิง้ ส์ แอลพี / Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster)
สำนักงำน

One Embarcadero Center, 39th Floor, San Francisco, CA 94111 USA

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุ รกิจเครื อข่ำยร้ำนอำหำร Red Lobster และธุรกิจสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วกับ Red Lobster รวมถึ ง กำรให้ สิ ท ธิ ใ นกำรประกอบธุ ร กิ จ
(Franchise) ร้ ำนอำหำร Red Lobster ผ่ำน (1) ร้ ำนอำหำรที่ เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของ
ตนเองจำนวน 704 แห่งในทวีบอเมริ กำเหนือ และ (2) กำรให้สิทธิในกำรประกอบ
ธุรกิจ (Franchise) จำนวน 50 แห่งในประเทศอื่นๆ อีก 9 ประเทศ

ทุนจดทะเบียน

ไม่มี เนื่ องจำก Red Lobster เป็ นห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัดควำมรับผิดที่ จดั ตั้งขึ้นภำยใต้
กฎหมำยของรัฐดัลลำแวร์ เป็ นลักษณะของหน่ วยลงทุนสำมัญจำนวน 7,600,000
หน่วย หน่วยละ 92 เหรี ยญสหรัฐ และหน่วยลงทุนบุริมสิ ทธิ ที่แปลงสภำพจำนวน
2,400,000 หน่วย รวมเป็ นหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 10,000,000 หน่วยลงทุน

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หน่วยลงทุนสำมัญจำนวน 2,500,000 หน่วย และหน่วยลงทุนบุริมสิ ทธิที่แปลงสภำพ
ได้จำนวน 2,400,000 หน่วย
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ ทอเมริ กา (ผ่ าน บจ.ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนท์ นอร์ ท
อเมริ กา)

เว็บไซต์

www.redlobster.com

12) บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จากัด (TSR)
สำนักงำน / โรงงำน

58, 58/1-5 ชั้นที่ 5 ซอยสุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66(0) 2714-1322 โทรสำร +66(0) 2714-1323

ประเภทธุรกิจ

ผูจ้ ดั หำและนำเข้ำอำหำรทะเลประเภทแช่แข็งและรมควันเพื่อกำรค้ำปลีกในประเทศ
ไทย ผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์อำหำรทะเลในซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นนำ และประกอบกิจกำร
ร้ำนอำหำรทะเล TSR ตั้งขึ้นในปี 2550 ดำเนินกำรธุรกิจภำยใต้ 158 แห่งทัว่ ประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วย 150 ร้ำนค้ำปลีกในซุปเปอร์มำร์เก็ต และ 8 ร้ำนอำหำร

ทุนจดทะเบียน

60,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท

ชนิด/อัตรำส่วน/จำนวนหุน้

หุน้ สำมัญ ร้อยละ 25.10 หรื อ 15,060 หุน้

เว็บไซต์

www.thammachartseafood.com
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บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมของบริษัทย่ อยของบริษัทจดทะเบียน
ชื่ อบริษัท
MW Brands Seychelles Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
European Seafood Investment Portugal (ESIP)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
(พ.ศ. 2559 ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 74 และ
โดย TUFH ร้อยละ 26)
Pioneer Food Cannery Limited
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 100)
Mareblu SRL
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
(พ.ศ. 2559 ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 74
และโดย TUFH ร้อยละ 26)
UK Seafood Investments Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Indian Ocean Tuna Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 60)
John West Foods Limited
(ถือหุน้ โดย UK Seafood Investments
Limited ร้อยละ 100)
Irish Seafood Investments Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
John West Holland BV
(ถือหุน้ โดย Irish Seafood Investments Limited ร้อยละ
100)
TTV Limited
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 50)
Europeenne De La Mer SAS (EDM)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
(พ.ศ. 2559 ถือหุน้ โดย TUFH ร้อยละ 100)
Merallaiance Armoric SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ
ผูส้ ่งออกปลำทูน่ำกระป๋ อง
ผูผ้ ลิต นำเข้ำ จัดจำหน่ำยและ
ส่งออกอำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่งออกปลำซำร์ดีน
และปลำแมคคำเรลกระป๋ อง

จัดตั้งขึน้
ทีป่ ระเทศ
เซเชลส์
ฝรั่งเศส
โปรตุเกส

ผูผ้ ลิตปลำทูน่ำกระป๋ อง

กำนำ

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋ อง

อิตำลี

ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่งออกปลำทูน่ำกระป๋ อง

สหรำช
อำณำจักร
เซเชลส์

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋ อง

สหรำช
อำณำจักร

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋ อง

ไอร์แลนด์

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋ อง

เนเธอร์แลนด์

ประกอบกิจกำรประมง

กำนำ

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

ผูผ้ ลิตปลำแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส
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ชื่ อบริษัท
Imsaum SCI
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance Logistique SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance Poland Sp. z.o.o.
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Naco Trading AS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
The Edinburgh Salmon Co., Ltd. (ESCO)
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
King Oscar Inc.
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)
Norway Foods Europe n.v.
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)
Thai Union Germany GmbH (TUGe)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
Thai Union Marine Nutrients GmbH
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 100)
Sassnitz Fisch GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ100)
Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal
GmbH ร้อยละ 100)
Artur Heymann GmbH & Co.KG
(ถือหุน้ โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal
GmbH ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่ำทรัพย์สิน

จัดตั้งขึน้
ทีป่ ระเทศ
ฝรั่งเศส

ประกอบกิจกำรขนส่ง
(ควบรวม-ธันวำคม 2561)
ผูผ้ ลิตปลำแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส
โปแลนด์

ผูจ้ ดั จำหน่ำยปลำแซลมอน

นอร์เวย์

ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยปลำแซลมอนรมควัน
(ยกเลิกกำรดำเนินงำน-กันยำยน 2561)
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋ อง

สหรัฐอเมริ กำ

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋ อง

เบลเยีย่ ม

ผูล้ งทุน

เยอรมนี

ผูผ้ ลิตกำรกลัน่ น้ ำมันปลำทูน่ำ

เยอรมนี

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี
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ชื่ อบริษัท
Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH
(ถือหุน้ โดย Artur Heymann GmbH & Co.KG
ร้อยละ 100)
Meekrone Fisch-Feinkost GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und
Vertriebs KG (ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG
ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAC)
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
C.H. Rich, Inc.
(ถือหุน้ โดย TUCa ร้อยละ 100)
Thai Union Trading Europe B.V.
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 80)

ลักษณะธุรกิจ
ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

จัดตั้งขึน้
ทีป่ ระเทศ
เยอรมนี

ให้บริ กำรเช่ำสิ นทรัพย์

เยอรมนี

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

ลิทูเนีย

ตัวแทนจำหน่ำยอำหำรทะเล
ผูจ้ ดั จำหน่ำยอำหำรทะเล
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สหรัฐ
อเมริ กำ
เนเธอร์แลนด์
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ จากการขายของบริษัทและบริษัทย่ อย
สำยผลิตภัณฑ์
/ กลุ่มธุรกิจ

หน่วย: ล้ำนบำท
หุ น้ โดย TU
และบริ ษทั
ย่อย

ดำเนินกำรโดย

2561 / 2018

% กำรถือ

รำยได้ขำย

2560 / 2017
%

รำยได้ขำย

2559 / 2016
%

รำยได้ขำย

%

กลุ่มธุรกิจที่ 1
1.1.1 ผลิต/ส่ งออก
อำหำรสำเร็ จรู ปแช่
แข็งและบรรจุ
กระป๋ อง

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
บจ.ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม
บมจ.สงขลำแคนนิ่ง
บจ.ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู
กลุ่ม บมจ.แพ็คฟู้ด (งบกำรเงินรวม)

TU
TUM
SC
TUS
PPC

99.66
99.55
51.00
99.73

13,363.7
19,851.3
5,798.0
3,113.2
4,519.8

10.0
14.9
4.4
2.3
3.4

13,040.9
19,114.3
6,178.6
2,534.9
5,751.5

9.6
14.0
4.5
1.9
4.2

12,423.9
16,895.5
5,901.6
1,426.0
6,454.8

9.3
12.6
4.4
1.1
4.8

1.1.2 ผลิต/
ส่ งออกอำหำร
สำเร็ จรู ปแช่แข็ง
และบรรจุ
กระป๋ อง
(ต่ำงประเทศ)

บจ.ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์
บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส (MWB)
บจ.คิง ออสกำร์ เอสเอ
บจ.เมอร์อลิอนั ซ์
บจ.ยูเ่ ฉียงแคนฟู้ด
บจ.รู เก้นฟิ ช เอจี
บจ.ไทยยูเนี่ยน แคนำดำ
บจ.ซีฟ้ดู อินเตอร์เนชัน่ แนล 1

Tri-U
TUE
KO
MAA
YCC
RGAG
TUCa
SIC1

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
80.00
60.00

11,698.5
25,502.3
1,495.7
5,261.0
227.0
4,624.1
237.5
477.4

8.8
19.1
1.1
3.9
0.2
3.5
0.2
0.4

13,303.4
24,984.6
1,979.0
5,274.6
305.2
5,030.1
284.7
0.5

9.7
18.3
1.4
5.0
0.2
3.7
0.2
0.0

13,257.5
25,443.7
2,308.0
6,686.5
354.9
5,311.3
49.8
142.4

9.9
18.9
1.7
4.9
0.3
4.0
0.0
0.1

TFM 66.90
USPN 100.00

4,401.3
1,366.5

3.3
1.0

4,320.2
1,170.1

3.2
0.9

4,080.5
1,652.3

3.1
1.1

1.2 ผลิต/จำหน่ำย บจ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์
อำหำรสัตว์
บจ.ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่
1.3 ธุรกิจกำร
ลงทุนใน
ต่ำงประเทศ

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนีเ้ ป็ นบริ ษัทผู้เข้ าไปลงทุนถือหุ้นเท่ านั้น จึงไม่ มรี ายได้ จากการขาย

บจ.เอเชียนแปซิฟิคแคน
กลุ่มธุรกิจที่ 2
2.1 ผลิต/จำหน่ำย บจ.ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์
บรรจุภณ
ั ฑ์

APC
TUG

100.00
98.00

710.1
143.7

0.5
0.1

665.7
154.1

0.5
0.1

628.7
143.8

0.5
0.1

2.2 สิ นค้ำเกษตร

บจ.ทีเอ็มเอซี
บจ.ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่
งบกำรเงินรวม
บจ.ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่
บจ.ทีเอ็มเค ฟำร์ม

TMAC
TUH
TCM
TMK

51.00
100.00
80.00
94.44

กิจการร่ วม
ค้ าไม่ มกี าร
นารายได้ มา
รวมคานวณ

--

กิจการร่ วม
ค้ าไม่ มกี าร
นารายได้ มา
รวมคานวณ

--

กิจการร่ วม
ค้ าไม่ มกี าร
นารายได้ มา
รวมคานวณ

--

2.3 ธุรกิจจัด
จำหน่ำย
และอื่นๆ

บจ.อีเอชเอสฯ (เปลีย่ นลักษณะธุรกิจปี 2560)
บจ.ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
บจ.ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป
บจ.ไท่หว้ำน เซิ่ง อควำติค เทรดดิ้ง

EHS
TUFP
TUO
TUC

100.00
100.00
99.99
100.00

0.5
29,930.4
5.5
557.1

0.0
22.5
0.0
0.4

379.3
30,265.9
2.4
197.3

0.3
22.2
0.0
0.1

1,112.7
30,100.4
0.2
0.6

0.8
22.4
0.0
0.0

133,284.6

100.0

รวมรายได้
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สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ 3 เป็ นกำรร่ วมทุน (ไม่ เกินกว่ ำ 50%) ซึ่งถือว่ ำเป็ นบริษทั ร่ วม จึงไม่ มกี ำรนำรำยได้ มำรวมในงบกำรเงินนี้
หมำยเหตุ: เนื่องจากเป็ นการแบ่ งโครงสร้ างรายได้ จากการขาย หลังจากหั กรายการระหว่ างกันออกแล้ ว ดังนั้น รายได้ ขายจึ งจะไม่ ตรงกับ
งบการเงินของแต่ ละบริ ษัท
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
กลุ่มธุรกิจที่ 1 ส่ วนงานผลิต จาหน่ าย และลงทุนในต่ างประเทศ
กลุ่มธุรกิจที่ 1.1 ผลิตและส่งออกอำหำรสำเร็ จรู ปแช่แข็งและบรรจุกระป๋ อง มีผลิตภัณฑ์หลัก 9 ประเภท ได้แก่
1. ปลำทู น่ ำบรรจุ กระป๋ อง/บรรจุถุงสู ญญำกำศ/บรรจุ ภำชนะปิ ดผนึ ก เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรนำปลำทู น่ำสดแช่ แข็งมำผ่ำน
กระบวนกำรคัดสรรละลำย นึ่ งให้สุกด้วยไอน้ ำ และผ่ำนกำรแปรรู ปเป็ นชิ้นเนื้ อที่สะอำด ก่อนบรรจุกระป๋ อง ถุงสู ญญำกำศ หรื อ
ภำชนะปิ ดผนึกอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำแล้วเติมส่วนผสมที่เพิ่มคุณค่ำทำงอำหำรและรสชำติ จำกนั้นสิ นค้ำที่ปิดผนึกแล้ว
จะถูกนำมำผ่ำนกระบวนกำรสเตอริ ไลส์และตรวจสอบคุณภำพ สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ องของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2
ประเภท ได้แก่ ชนิดธรรมดำ คือทูน่ำในน้ ำมันพืช น้ ำมันดอกทำนตะวัน น้ ำเกลือ หรื อน้ ำแร่ ตำมคำสัง่ ของลูกค้ำ และชนิดปรุ งรส
ได้แก่ ปลำทูน่ำที่นำมำดัดแปลงเป็ นอำหำรไทยโดยผสมส่ วนประกอบอื่นเพิม่ เติม และปรุ งรสชำติ ได้แก่ ทูน่ำผัดพริ ก แพนงทูน่ำ
มัสมัน่ ทูน่ำ เขียวหวำนทูน่ำ ทูน่ำผัดพริ กใบกะเพรำ และทูน่ำสู ตรน้ ำพริ กผัด เป็ นต้น สำหรับปลำทูน่ำที่จดั จำหน่ำยในประเทศจะ
ผลิตและจำหน่ำยภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “ซี เล็ค (Sealect)” และได้มีกำรพัฒนำสิ นค้ำออกมำใหม่เพื่อขยำยตลำดภำยในประเทศ
เพิ่มขึ้น ในปี ที่ ผ่ำนมำ ยังได้มีกำรปรับโลโก้และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีควำมเป็ นสำกลและพรี เมียมยิ่งขึ้นเพื่อขยำยกำรรับรู ้ของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำย บริ ษทั ในกลุ่มซึ่ งดำเนิ นกำรผลิตปลำทูน่ำบรรจุกระป๋ อง ได้แก่ บมจ.ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป บจ.ไทยรวมสิ นพัฒนำ
อุตสำหกรรม บมจ. สงขลำแคนนิ่ง บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ บจ. ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด กลุ่มบจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
2. ปลำซำร์ ดีนและปลำแมคเคอเรลบรรจุกระป๋ อง/บรรจุถุงสูญญำกำศ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นำปลำซำร์ ดีน และปลำแมคเคอเรลสดจำกทะเล
และแช่เยือกแข็งที่ ได้มำตรฐำนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ มำทำควำมสะอำดและผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ แล้วเติมซอสมะเขือ
เทศหรื อน้ ำมันหรื อน้ ำเกลื อหรื อน ำมำปรุ งรสตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำก่ อนที่ นำไปฆ่ ำเชื้ อตำมกระบวนกำรสเตอริ ไลส์ และ
ตรวจสอบคุณภำพ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังได้พฒั นำสิ นค้ำออกมำใหม่ในรู ปแบบของกำรปรุ งรสชำติ “ซี เล็คซำร์ ดีนยำรสเผ็ด” โดย
เน้นตลำดภำยในประเทศ บริ ษทั ในกลุ่มซึ่ งดำเนิ นกำรผลิตปลำซำร์ ดีนและปลำแมคเคอเรลบรรจุกระป๋ อง ได้แก่ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ ป บจ. รู เก้นฟิ ช เอจี และบจ. คิง ออสกำร์ เอเอส
3. เนื้ อปลำทูน่ำสุ กแช่แข็งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรนำปลำทูน่ำสดมำผ่ำนกระบวนกำรคัดสรร ละลำย นึ่ งให้สุกด้วยไอน้ ำ และแปร
รู ป เป็ นชิ้นเนื้ อที่ สะอำดตำมมำตรฐำนของลูกค้ำ ก่อนบรรจุในถุงสู ญญำกำศ แล้วจึงนำไปแช่แข็งเพื่อรักษำคุณภำพของสิ นค้ำ
ก่อนส่ งจำหน่ำยให้โรงงำนผลิตปลำทูน่ำกระป๋ อง หรื อผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ำย สำหรับวัตถุดิบปลำทูน่ำที่ใช้ในกำรผลิตจะมีหลำย
สำยพันธุ์ เช่น สกิปแจ็ค เยลโลว์ฟิน อัลบำคอร์ เป็ นต้น ขนำดบรรจุของผลิตภัณฑ์มีหลำยขนำดขึ้นอยูก่ บั คำสั่งซื้ อของลูกค้ำ แต่
โดยทัว่ ไปจะมีขนำดมำตรฐำนถุงละ 5 และ 7 กิโลกรัม บริ ษทั ในกลุ่มซึ่ งดำเนิ นกำรผลิตเนื้ อปลำทูน่ำสุกแช่แข็ง คือ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ ป
4. ปลำแซลมอนแช่แข็งและรมควัน เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำแซลมอน ที่ ผ่ำนกำรคัดสรรตำมมำตรฐำนคุณภำพจำกประเทศ
นอร์เวย์ และชิลี ซึ่งอุดมคุณค่ำไปด้วยโปรตีน และโอเมก้ำ 3 มำผ่ำนกระบวนกำรแปรรู ปและเพิ่มมูลค่ำ ด้วยเทคนิคในกำรผลิตที่
เชี่ยวชำญ และชำนำญ ทำให้สำมำรถพัฒนำจนเป็ นสิ นค้ำหลำกหลำยรู ปแบบ ที่ยงั คงควำมสดและรสชำติของเนื้ อปลำได้อย่ำงดี
เยีย่ ม บริ ษทั ในกลุ่มซึ่งดำเนินกำรผลิตเนื้อปลำแซลมอนแช่แข็ง คือ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป และบจ. เมอร์อลิอนั ซ์ เอสเอเอส
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5. กุง้ แช่แข็ง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรนำกุง้ ขำว (Vannamei) มำผ่ำนกระบวนกำรแปรรู ป หรื อนำมำต้มตำมกระบวนกำรผลิตที่
ได้มำตรฐำน นอกจำกนี้ ยังมีกำรนำมำผสมส่ วนผสมอื่นๆ เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สิ นค้ำ และเพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำร
สิ นค้ำของลูกค้ำ ก่อนนำไปแช่แข็งเพื่อบรรจุใส่ ภำชนะพร้อมกระจำยสู่ ผบู ้ ริ โภคในตลำดทัว่ โลก กุง้ แช่แข็งที่ผลิตมีท้ งั กุง้ ทั้งตัว
แช่แข็ง กุง้ เด็ดหัวหรื อเด็ดหำงแช่แข็ง กุง้ ต้มแช่แข็ง กุง้ ชุบแป้ งทอด กุง้ ซูชิ (กุง้ ต้มวำงบนข้ำวปั้ นญี่ปุ่น) เป็ นต้น บริ ษทั ในกลุ่มซึ่ ง
ดำเนินกำรผลิตกุง้ แช่แข็ง ได้แก่ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู และบจ. โอคินอสฟู้ด
6. ปลำหมึกแช่แข็ง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นำปลำหมึกกระดอง ปลำหมึกกล้วย และปลำหมึกสำย ซึ่ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ มำผ่ำนกำร
แปรรู ปหรื อนำมำผสมกับส่วนผสมอื่นๆ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และใส่ ใจในคุณภำพเช่นเดียวกับกุง้ แช่แข็ง ประกอบด้วยรู ปแบบ
ต่ำงๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำของสิ นค้ำ เช่น ปลำหมึกชุบแป้ งทอด ปลำหมึกซำชิมิ (ปลำหมึกแล่วำงบนข้ำวปั้ นญี่ปุ่น) เป็ นต้น บริ ษทั ใน
กลุ่มซึ่งดำเนินกำรผลิตปลำหมึกแช่แข็ง คือ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
7. อำหำรทะเลบรรจุ กระป๋ อง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบ อำทิ เช่น เนื้ อปู เนื้ อกุง้ แซลมอน และหอยลำย ที่ คดั สรรแล้วมำแกะ
เปลือกและผ่ำนกำรแปรรู ปก่อนบรรจุกระป๋ อง ขนำด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรนำมำบรรจุแบบ พลำส
เจอร์ไรส์ในกล่องพลำสติกปิ ดฝำ ถุงสูญญำกำศ หรื อภำชนะปิ ดผนึ กอื่นๆ และส่งตรวจสอบคุณภำพ ก่อนนำส่ งให้ลูกค้ำทัว่ โลก
บริ ษทั ในกลุ่มซึ่ งดำเนิ นกำรผลิตอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง คือ บมจ.สงขลำแคนนิ่ ง บมจ. แพ็คฟู้ด บจ. ไทร-ยูเนี่ ยน ซี ฟู้ดส์
และบจ. รู เก้นฟิ ช เอจี
8. อำหำรพร้ อมรั บประทำนเป็ นผลิ ตภัณฑ์อำหำรปรุ งสำเร็ จรู ปแช่ แข็ง ปรุ งด้วยวัตถุดิบที่ ผ่ำนกำรคัดสรรอย่ำงพิถีพิ ถนั ประกอบกับ
ส่ ว นผสม และเครื่ อ งปรุ ง ที่ สั่ง จำกต่ำ งประเทศสำหรั บ เมนู อ ำหำรนำนำชำติ หรื อ เครื่ อ งปรุ ง ที่ ม ำกคุ ณ ค่ำ ของสมุน ไพร
สำหรั บ เมนู อำหำรไทยสู ตรต้นตำรับ จำกนั้น นำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภำพ ถูกหลักอนำมัย คงควำมอร่ อย
เหมือนปรุ งเสร็ จใหม่ๆ โดย บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป บมจ. แพ็คฟู้ด และบจ. เจ้ำพระยำห้องเย็น เป็ นผูผ้ ลิต
9. เบเกอรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรคิดค้นและพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ภำยใต้กรรมวิธีอนั ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ พำยทูน่ำ พำยผักโขม บรำวนี่ เป็ นต้น โดย บมจ.
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป เป็ นผูผ้ ลิต
10. อำหำรสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋ อง/บรรจุถุงสูญญำกำศ/บรรจุภำชนะปิ ดผนึกได้จำกกำรนำเนื้อปลำทูน่ำส่วนที่ติดเลือดซึ่งแยกไว้จำก
กำรผลิตปลำทูน่ำสุ กแช่แข็งมำผ่ำนกำรแปรรู ป โดยผสมกับเนื้ อปลำอื่นๆ เช่น ปลำซำร์ ดีน และส่ วนผสมอื่น เช่น เยลลี่ และ
วิตำมิน ก่อนนำไปบรรจุกระป๋ อง ถุงสู ญญำกำศ หรื อภำชนะปิ ดผนึกอื่นๆ ในปั จจุบนั นอกจำกส่งออกไปยังต่ำงประเทศแล้ว ยัง
ได้มีกำรเปิ ดตลำดในประเทศ ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “เบลลอตต้ำ” บริ ษทั ในกลุ่มซึ่ งดำเนิ นกำรผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บจ.
ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม บมจ. สงขลำแคนนิ่ง บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ และ บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่
นอกจำกนี้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป ยังเป็ นผูผ้ ลิตอำหำรว่ำงในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น ปลำเส้น ปลำแผ่น ปลำหมึกอบกรอบ คำงกุง้ ทอด
เป็ นต้น ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ "ฟิ ชโช (Fisho)" และ “โมโนริ (Monori)” โดยในปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ได้ปรับภำพลักษณ์ใหม่ ทั้งรสชำติ
และโลโก้ ตลอดจนบรรจุภณั ฑ์
กลุ่มธุรกิจที่ 1.2 ผลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์ ได้แก่ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำรกุง้ ชนิดต่ำงๆ เช่น กุง้ กุลำดำ กุง้ ขำว กุง้ ก้ำมกรำม เป็ นต้น และอำหำรปลำชนิดต่ำงๆ เช่น
ปลำนิล ปลำสลิด ปลำกระพง เป็ นต้น ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ “โปรฟี ด” “เอฟซีอำร์” “นำนำมิ” “แอควำฟี ด” “โชบุ” และ “ดีโกรว์” ซึ่ง
ปั จจุบนั จำหน่ำยทั้งภำยในประเทศและส่งออก
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กลุ่มธุรกิจที่ 1.3 ธุรกิจกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เป็ นกำรจัดตั้งบริ ษทั ในต่ำงประเทศ ดังนี้
1) ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ได้แก่ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กำ จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด) เพื่อ
เข้ำไปลงทุนในบริ ษทั ซึ่งประกอบธุรกิจที่น่ำสนใจในสหรัฐอเมริ กำ ดังนี้
- ลงทุนในสัดส่วน 100% ในบริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จำกัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี) ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลแปร
รู ปและบรรจุกระป๋ อง อันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
- ลงทุนในสัดส่วน 82% ในบริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์) เป็ นผูน้ ำเข้ำและจำหน่ำย
อำหำรทะเลแช่แข็ง ซึ่งในปี 2554 บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จำกัด และบริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (ชิคเก้นออฟ
เดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์) ได้ดำเนินกำรควบรวมกิจกำร โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด” และ
สัดส่วนในกำรลงทุนเปลี่ยนเป็ น 68.97% ในหุน้ สำมัญ และ 100% ในหุน้ บุริมสิ ทธิ
- ลงทุนในสัดส่วน 100% ในบริ ษทั ยูเอส เพ็ท นูทรี ชนั่ จำกัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยอำหำรสัตว์ท้ งั แบบแห้งและแบบเปี ยก
2) ประเทศเวียตนำม โดยบริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง จำกัด (มหำชน) ได้เข้ำลงทุนในสัดส่วน 83% ในบริ ษทั ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด จำกัด ซึ่ง
เป็ นผูผ้ ลิตอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง ปัจจุบนั ได้มีกำรซื้อหุน้ เพิ่มจำกผูถ้ ือหุน้ เดิมจนครบ 100%
3) ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเข้ำไปลงทุนในบริ ษทั ซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเข้ำไปลงทุนในสัดส่วน 100% ในกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จำกัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ
กระป๋ องแบบครบวงจรโดยมีเครื่ องหมำยกำรค้ำเป็ นของตนเอง มีฐำนกำรผลิตอยูท่ ี่ประเทศฝรัง่ เศส โปรตุเกส กำน่ำ และซีเชลส์
และส่งไปจำหน่ำยในประเทศต่ำงๆ ทัว่ ยุโรป ตะวันออกกลำง แอฟริ กำเหนือ อเมริ กำเหนือ และอเมริ กำใต้ นอกจำกนี้ ยังลงทุน
ในสัดส่วน 100% ในบจ.เมอร์อลิอนั ซ์ เอสเอเอส ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตแซลมอนรมควันชั้นนำของยุโรป
4) ประเทศนอร์เวย์ โดยบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด บริ ษทั ย่อย 100% ได้ไปจัดตั้งบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอ
เอส จำกัด เพื่อเข้ำซื้อหุน้ 100% ในบริ ษทั คิง ออสกำร์ เอเอส จำกัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตปลำบรรจุกระป๋ องที่ติดหนึ่งในสิ บอันดับแบ
รนด์อำหำรทะเลโลก
5) ประเทศแคนำดำ โดยบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ดู 1 เอสเอ จำกัด ได้เข้ำลงทุนในสัดส่วน 80% ในบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน แคนำดำ
จำกัด ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยล็อบสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ ภำยใต้แบรนด์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez
Nous)
กลุ่มธุรกิจที่ 2 ส่ วนงานสนับสนุนธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจที่ 2.1 ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 2 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั เอเชียนแปซิ ฟิคแคน จากัด
ดำเนิ นธุ รกิ จผลิตและจำหน่ ำยภำชนะบรรจุอำหำร ทั้งประเภทกระป๋ องเหล็กและกระป๋ องอลูมิเนี ยมสำหรับบรรจุอำหำร ซึ่ ง
บมจ. ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป ลงทุ นในบริ ษทั เอเชี ยนแปซิ ฟิคแคน จำกัด ผ่ำนทำงบริ ษทั สงขลำแคนนิ่ ง จำกัด (มหำชน) ปั จจุ บัน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด ได้จำหน่ำยให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยนประมำณ 84%
2. บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
ดำเนินธุรกิจผลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไปรวมถึงฉลำกสิ นค้ำ ลูกค้ำของบริ ษทั ประมำณ 70% ได้แก่ บริ ษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยน ซึ่งมักจะเป็ น
งำนฉลำกสิ นค้ำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีงำนพิมพ์ทวั่ ไป เช่น พ็อกเก็ตบุค้ ใบปลิว โปสเตอร์ เป็ นต้น รวมถึงมีกำรเพิ่มสำยกำรผลิต
ในรู ปแบบของกล่องสิ นค้ำขึ้น เพื่อขยำยตลำดและเพิ่มยอดขำยให้กบั บริ ษทั

(35)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

กลุ่มธุรกิจที่ 2.2 สิ นค้ำเกษตร ประกอบด้วย 4 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่ก่อตั้งขึ้น โดยบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด เพื่อประกอบกิจกำรโรงเลี้ยง พัฒนำสำยพันธุ์กงุ้ และอนุบำลตัวอ่อน
กุง้ สำหรับผลิตและจำหน่ ำยลูกกุง้ ให้กบั ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ในประเทศ ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงำ
ปั จจุบนั บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC) เป็ นผูถ้ ือหุน้ และดูแลกำรลงทุน
2. บริ ษทั ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่ จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่ ก่อตั้งขึ้น โดยบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด เพื่อประกอบกิ จกำรเพำะพันธุ์และเลี้ยงกุง้ เพื่อจำหน่ ำยและเป็ น
ฟำร์มตัวอย่ำง ตั้งอยูท่ ี่อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปั จจุบนั บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC) เป็ นผูถ้ ือหุน้ และดูแลกำรลงทุน
3. บริ ษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ ม จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่ ก่อตั้งขึ้น โดยบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด เพื่อประกอบกิ จกำรเพำะพันธุ์และเลี้ยงกุง้ เพื่อจำหน่ ำยและเป็ น
ฟำร์มตัวอย่ำง ตั้งอยูท่ ี่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปั จจุบนั บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC) เป็ นผูถ้ ือหุน้ และดูแลกำรลงทุน
4. บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เดือนธันวำคม 2555 โดยบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ร่ วมทุนกับบริ ษทั มิตซู บิชิ คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด ในอัตรำ 51:49 เพื่อลงทุนในกิจกำรฟำร์ มเพำะพันธุ์และเลี้ยงกุง้ ปั จจุบนั ได้เข้ำไปลงทุนและดูแลกำรดำเนิ นงำนของ TUH, TCM
และ TMK ในอัตรำ 100.00%, 75.00% และ 94.44% ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งสำมตำมลำดับ โดยในเดือนสิ งหำคม 2561 TFM ได้
ขำยหุน้ ทั้งหมดที่ถืออยู่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนให้กบั TU เป็ นผูถ้ ือหุน้ แทน
กลุ่มธุรกิจที่ 2.3 ธุรกิจจัดจำหน่ำยและอื่นๆ ได้แก่
1) บริ ษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์ วิสเซส จำกัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั ธี ร์ โฮลดิ้ง จำกัด) ดูแลจัดกำรเกี่ ยวกับกำรจัดฝึ กอบรม
หลักสู ตรด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชี วอนำมัย และควำมปลอดภัยตำมที่ กฎหมำยกำหนด รวมถึ งให้บริ กำรคำปรึ กษำและแนะน ำ
เกี่ ยวกับกำรจัดระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมและกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นกิ จกำร
เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
2) บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ประเทศสหรัฐอเมริ กำ เป็ นผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็งในทวีป
อเมริ กำ
3) บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยนออนไลน์ช็อป จำกัด เป็ นตัวแทนจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริ ษทั โดยผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ ผ่ำนระบบ
เครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต ภำยใต้เว็บไซต์ชื่อ www.qfreshshop.com โดยมุ่งเน้นกำรคัดสรร ผลิต และนำเสนอสิ นค้ำอำหำรทะเลแช่
แข็งที่มีคุณภำพที่ดีให้แก่ผบู ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบกำรธุรกิจทำงด้ำนอำหำร
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สิทธิประโยชน์ จากการได้ รับบัตรส่ งเสริม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนดังนี้
1. บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นและยังคงใช้สิทธิ ประโยชน์ดำ้ นภำษี เงิ นได้นิติบุคคล
จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
1.1 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1636(1)/2554 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2554 สำหรับผลิตไฟฟ้ ำจำกก๊ำซชี วภำพ โดยยังไม่มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร (อยู่ระหว่ างขอยกเลิกโครงการฯ) สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม มีกำหนดเวลำ
แปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- บริ ษทั ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละห้ำสิ บของอัตรำปกติมี
กำหนดเวลำห้ำปี นับจำกวันที่พน้ กำหนดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
1.2 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2289(2)/2557 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2557 สำหรับผลิตอำหำรสำเร็ จรู ปบรรจุภำชนะผนึ ก สัตว์น้ ำแช่แข็ง
และอำหำรกึ่ งสำเร็ จรู ปแช่แข็ง อำหำรพร้อมบริ โภคแช่แข็ง โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 1
สิ งหำคม 2561 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี สาหรั บกิจการผลิตอาหารสาเร็จรู ป
บรรจุภาชนะผนึก สัตว์ นา้ แช่ แข็งและอาหารกึง่ สาเร็จรู ปแช่ แข็ง นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม มีกำหนดเวลำ
แปดปี สาหรับการผลิตอาหารสาเร็จรู ปพร้ อมบริโภค นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
1.3 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1493(2)/2558 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2558 สำหรับสัตว์น้ ำแช่แข็งและอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปแช่แข็ง อำหำร
พร้ อมรับประทำนแช่ แข็ง โดยเริ่ มมี รำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิ จกำร เมื่อวันที่ 2 สิ งหำคม 2561 สิ ทธิ ประโยชน์
สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี สาหรับกิจการผลิตสัตว์ น้าแช่ แข็งและ
อาหารกึง่ สาเร็จรู ปแช่ แข็ง นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม มีกำหนดเวลำ
แปดปี สาหรับการผลิตอาหารสาเร็จรู ปพร้ อมบริโภค นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
1.4 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 59-0781-1-00-0-0 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2558 กำรส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร “สำนักงำนใหญ่ขำ้ มชำติ”
โดยจะต้องกำกับดูแลกิจกำรของสำขำ หรื อบริ ษทั ในเครื อในต่ำงประเทศ ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ประเทศ โดยมีขอบข่ำยธุรกิจดังนี้
1.4.1 กำรบริ หำรงำนทัว่ ไป กำรวำงแผนทำงธุรกิจ และกำรประสำนงำนธุรกิจ
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1.4.2 กำรจัดหำวัตถุดิบและชิ้นส่วน
1.4.3 ศูนย์บริ หำรเงิน (TREASURY CENTER : เลขที่ใบอนุญำต TC255801)
โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- ตำมมำตรำ 25 ให้ได้รับอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็ นช่ำงฝี มือและผูช้ ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้
- ตำมมำตรำ 26 ให้บุคคลตำมมำตรำ 25 ได้รับอนุญำตทำงำนเฉพำะตำแหน่งหน้ำที่กำรทำงำนที่คณะกรรมกำรให้เห็นชอบ
- ตำมมำตรำ 37 ให้ได้รับอนุญำตให้นำหรื อส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
# ไม่ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ในการยกเว้ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล #
2. บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ดำ้ นภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
2.1 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1755(3)/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2555 สำหรับอำหำรสำเร็ จรู ปหรื อกึ่ งสำเร็ จรู ปแช่แข็ง โดยเริ่ มมี
รำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2558 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน มี
กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2578(2)/2555 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2555 สำหรับอำหำรสำเร็ จรู ปหรื อกึ่งสำเร็ จรู ปบรรจุภำชนะผนึก อำหำร
สำเร็ จรู ป พร้ อ มบริ โภค และอำหำรสัตว์บรรจุ ภำชนะผนึ ก โดยเริ่ มมี รำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิ จกำร เมื่ อวัน ที่ 2
ตุลำคม 2560 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มี กำหนดเวลำแปดปี สาหรั บกิจการผลิตอาหารสาเร็จรู ป
หรื อกึง่ สาเร็จรู ปบรรจุภาชนะผนึกและกิจการผลิตอาหารสัตว์ นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม มีกำหนดเวลำ
แปดปี สาหรับการผลิตอาหารสาเร็จรู ปพร้ อมบริโภค นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2871(2)/2555 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2555 สำหรับกิ จกำรผลิตน้ ำนึ่ งปลำเข้มข้น และน้ ำมันปลำบริ สุทธิ์
โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2559 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.4 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 60-0346-1-00-1-0 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560 สำหรับกิจกำรผลิตน้ ำมันปลำ (FISH CRUDE OIL) โดยยังไม่
มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
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- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ ดินและทุ นหมุนเวียน มีกำหนดเวลำห้ำปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.5 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 61-1315-1-00-1-0 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560 สำหรับกิจกำรผลิตหรื อถนอมอำหำร เครื่ องดื่ ม วัตถุเจือปน
อำหำร (Food Additive) หรื อสิ่ งปรุ งแต่งอำหำร (Food Ingredeint) โดยเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย โดยยังไม่ มีรำยได้จ ำกกำร
ประกอบกิจกำร สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ ดินและทุ นหมุนเวียน มีกำหนดเวลำห้ำปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. บริ ษ ัท สงขลำแคนนิ่ ง จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรส่ งเสริ ม กำรลงทุ นและยังคงใช้สิ ทธิ ประโยชน์ด้ำนภำษี เงิ นได้นิติบุคคล
จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
3.1 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1068(2)/2553 ลงวันที่ 25 มกรำคม 2553 สำหรับกิ จกำรผลิ ตอำหำรสำเร็ จรู ป และกึ่ งสำเร็ จรู ปบรรจุ
ภำชนะผนึก และอำหำรสัตว์ โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2554 สิ ทธิ ประโยชน์
สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี สาหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์ นับแต่
วันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม มีกำหนดเวลำ
แปดปี สาหรั บการผลิตอาหารสาเร็ จรู ป และกึ่งสาเร็ จรู ปบรรจุภาชนะผนึก นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.2 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2197(2)/2553 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2553 สำหรับกิจกำรผลิตตัวกระป๋ อง ชนิ ด 2 ชิ้น โดยเริ่ มมีรำยได้
ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2554 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่ ำที่ ดิ นและทุ น หมุน เวียน มี กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิ น
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3.3 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 58-2085-0-00-1-0 ลงวันที่ 24 สิ งหำคม 2558 สำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสำเร็ จรู ปและกึ่งสำเร็ จรู ปบรรจุ
ภำชนะผนึก และอำหำรสัตว์ โดยยังไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
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- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่ ำที่ ดิ นและทุ น หมุน เวียน มี กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
4. บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและยังคงใช้สิทธิ ประโยชน์ดำ้ นภำษีเงินได้นิติบุคคล ในกิจกำร
ผลิตอำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ป จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
4.1 โรงงำนที่จงั หวัดสงขลำ - บัตรตรส่ งเสริ มเลขที่ 1042(2)/2554 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2554 โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำร
ประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2559 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่ ำที่ ดิ นและทุ น หมุน เวียน มี กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
4.2 โรงงำนที่จงั หวัดสมุทรสำคร
4.2.1 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2259(2)/2555 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2555 โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่ ำที่ ดิ นและทุ น หมุน เวียน มี กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
4.2.2 บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 58-1973-0-00-1-0 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 สำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ โดยเริ่ มมีรำยได้
ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับคือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่ ำที่ ดิ นและทุ น หมุน เวียน มี กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
5. บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ซี ฟู้ด จำกัด ได้รับ กำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น สำหรับกิ จกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกสัตว์น้ ำ ตำมบัตรส่ งเสริ มเลขที่
1009(2)/2558 ลงวัน ที่ 6 มกรำคม 2558 โดยเริ่ ม มี รำยได้ครั้ งแรกจำกกำรประกอบกิ จกำร เมื่ อวัน ที่ 4 กรกฎำคม 2560 สิ ท ธิ
ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มี กำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
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6.

7.

8.

9.

- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จำกัด ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและยังคงใช้สิทธิ ประโยชน์ดำ้ นภำษี เงิ นได้นิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
ได้แก่ บัตรส่งเสริ มเลขที่ 59-0340-0-00-1-0 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 สำหรับสัตว์น้ ำแช่แข็ง และอำหำรสำเร็ จรู ปแช่แข็ง โดยเริ่ ม
มีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 16 สิ งหำคม 2559 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและยังคงใช้สิทธิ ประโยชน์ดำ้ นภำษี เงินได้นิติบุคคล จำนวน 1
ฉบับ ได้แก่ บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 60-0565-0-00-3-0 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560 สำหรับสัตว์น้ ำแช่แข็ง และอำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป
แช่แข็ง โดยเริ่ มมีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2560 สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและยังคงใช้สิทธิ ประโยชน์ดำ้ นภำษี เงินได้นิติบุคคล จำนวน 1
ฉบับ ได้แก่ บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 61-0698-0-00-1-0 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 สำหรับสัตว์น้ ำแช่แข็ง อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปแช่เย็น
แช่แข็ง โดยยังไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและยังคงใช้สิทธิ ประโยชน์ดำ้ นภำษี เงินได้นิติบุคคล จำนวน 1
ฉบับ ได้แก่ บัตรส่ งเสริ ม เลขที่ 61-0699-0-00-1-0 ลงวัน ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2561 สำหรั บ อำหำรพร้ อ มบริ โภคแช่ แข็ง อำหำร
สำเร็ จรู ปและกึ่งสำเร็ จรู ปแช่เย็นแช่แข็ง โดยยังไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ คือ
- บริ ษทั ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
- ผูถ้ ือหุ ้นได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ ได้รับจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(ก) นโยบำยกำรตลำด
บริ ษทั มีนโยบำยกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรตลำดเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และภำรกิจ ดังนี้
1) กำรให้ควำมสำคัญกับฐำนลูกค้ำเดิมและใหม่ โดยบริ ษทั จะรักษำฐำนลูกค้ำเดิมในแต่ละตลำดและแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ยงั่ ยืน
รวมถึงกำรเพิ่มจำนวนลูกค้ำใหม่ จำกตลำดหรื อช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ
2) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี ได้มำตรฐำนระดับสำกล รวมถึงบริ กำรหลังกำรขำยที่เหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ตลอดจนผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทำงกำรตลำดใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
3) เน้นกำรทำธุรกิจที่มีควำมโปร่ งใส ตรงไปตรงมำ ซื่อสัตย์ เป็ นธรรม ไม่เอำเปรี ยบลูกค้ำ
4) ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อให้เกิ ดควำมพึงพอใจสู งสุ ดผ่ำนส่ วนผสมทำงกำรตลำดที่
เหมำะสม ตลอดจนกำรคำนึงถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5) หำโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ๆ จำกกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลให้มำกขึ้น
6) ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้ำ
สัดส่ วนของรายได้ จากการขายของกลุ่มบริษัท
ผลิตภัณฑ์

ร้ อยละของรายได้ จากการขาย
2560
2561

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ป

45%

46%

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง

42%

40%

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม และอื่นๆ

13%

14%

การจัดจาหน่ ายของกลุ่มบริษัท
ประเทศ

ร้ อยละของการจัดจาหน่ าย
2560
2561
38.8%
37.7%
30.8%
30.4%
9.2%
10.5%
6.3%
5.7%
14.9%
15.7%

- สหรัฐอเมริ กำ
- สหภำพยุโรป
- ภำยในประเทศ
- ญี่ปุ่น
- อื่นๆ*

หมายเหตุ: * อื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริ กา อเมริ กาใต้ และอื่นๆ
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(ข) สภำพกำรแข่ งขันภำยในอุตสำหกรรม
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ความต้ องการในการบริโภคปลาและอาหารทะเลเติบโตเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากรายได้ ทใี่ ช้ จ่ายได้ จริงของผู้บริโภคทัว่ โลกเพิม่ สู งขึน้
กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จโลกช่วยให้กำรจับจ่ำยของผูบ้ ริ โภคด้ำนอำหำรจำพวกโปรตีน ที่ ได้จำกสัตว์อย่ำงเช่นอำหำรทะเลเพิ่มสู งขึ้ น
ประกอบกับปริ มำณ และควำมต้องกำรในกำรบริ โภคอำหำรทะเลในตลำดมีควำมสมดุลมำกขึ้นเช่นกัน จึงส่ งผลเชิงบวกต่ออนำคตของ
ตลำดอำหำรทะเลทัว่ โลกและทวีปเอเชีย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประเทศจีน ยังคงเป็ นตัวขับเคลื่อนสำคัญของพัฒนำกำรอำหำรทะเลโลกทั้งใน
เชิงปริ มำณและควำมต้องกำรของตลำด
สำหรับด้ำนกำรผลิต ปริ มำณกำรผลิตปลำและอำหำรทะเลทัว่ โลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อ
ปี มำกกว่ำร้อยละ 2 ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ และในปี 2561 มีปริ มำณกำรผลิตอยูท่ ี่ 179 ล้ำนตัน ทั้งนี้เป็ นผลมำจำกกำรเติบโตของปริ มำณกำร
ผลิตที่ ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงเป็ นหลัก ซึ่ งมีสัดส่ วนเกือบครึ่ งหนึ่ งของกำรผลิตปลำทั้งหมด จำกข้อมูลขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ ง
สหประชำชำติ (FAO) มีควำมเป็ นไปได้วำ่ กำรเติบโตในระดับร้อยละ 4–5 ต่อปี อย่ำงต่อเนื่ องของปริ มำณกำรผลิตที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง
จะเติบโตแซงหน้ำปริ มำณกำรผลิตจำกกำรประมงธรรมชำติ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด ได้ในอีก 2 ปี ข้ำงหน้ำ
ปริ มำณกำรผลิตปลำทัว่ โลก (ล้ำนตัน)

ปริ มำณกำรบริ โภคปลำต่อคน (กิโลกรัมต่อปี )

ที่มำ FAO Globefish Highlights 2018
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน กำรรับรองควำมปลอดภัยของอำหำร ควำมสะดวกในกำรใช้ประกอบอำหำร และคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรของอำหำรทะเล ยังคงเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญอย่ำงมำก ในด้ำนอุตสำหกรรม กำรควบรวมกิจกำรและกำรบูรณำ
กำรระบบห่วงโซ่อุปทำนยังคงเป็ นปั จจัยในกำรขับเคลื่อนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรม
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปทัว่ โลกมีโอกาสเติบโตได้ดี
โดยภำพรวม อุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรู ปทัว่ โลกมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องที่อตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อยูท่ ี่ร้อยละ 2.6 ในช่วง
สำมปี ที่ผำ่ นมำ (2559-2561) โดยมีมูลค่ำตลำดทัว่ โลกอยูท่ ี่ 81 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐในปี 2561 และคำดว่ำกำรเติบโตในอนำคตจะขยำยตัว
สู งขึ้น ทั้งนี้ เป็ นผลมำจำกกำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิ จในตลำดผูบ้ ริ โภคหลัก รวมทั้งกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรในกำรบริ โภค
อำหำรทะเลและปริ มำณกำรผลิตที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง
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สถานการณ์ ในตลาดจาแนกตามภูมภิ าค
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปเป็ นผูน้ ำตลำดอำหำรทะเลแปรรู ปของโลก โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 42 และ 36 ของมูลค่ำตลำดโลกใน
ปี 2561 ตำมลำดับ แม้ว่ำจะครองสัดส่ วนมำกที่ สุด แต่อตั รำกำรเติบโตในภูมิภำคเอเชี ยแปซิ ฟิกและยุโรปอยู่ในระดับ ที่ ไม่สูงมำกนัก
ในช่ วงหลำยปี ที่ ผ่ำนมำ ภูมิภำคอเมริ กำเหนื อเป็ นผูน้ ำตลำดอำหำรทะเลแปรรู ป ที่ ใหญ่เป็ นอัน ดับสำมของโลก โดยส่ วนใหญ่ นำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลจำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริ กำ ในขณะที่กำรเติบโตในตลำดที่มีขนำดใหญ่เริ่ มส่งสัญญำณอิ่มตัว อัตรำ
กำรเติ บโตในตลำดเกิ ดใหม่ (ตะวันออกกลำงและแอฟริ กำ และละติ นอเมริ กำ) กลับ มีควำมน่ ำสนใจมำกขึ้ น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ปประเภทแช่แข็งและประเภทเก็บรักษำได้นำน
ภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริ กำเป็ นภูมิภำคที่มีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี สูงที่สุดที่ร้อยละ 13.7 (2559 – 2561) และคำดว่ำจะมี
มูลค่ำสู งถึง 5.8 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐในปี 2562 กำรขยำยตัวนี้ มำจำกกำรที่ผบู ้ ริ โภคหันมำบริ โภคอำหำรทะเลที่มีคุณภำพมำกขึ้น อันเป็ น
ผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ที่ใช้จ่ำยได้จริ ง (Disposable income) กำรขยำยตัวของเมือง พฤติกรรมกำรบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป และ
กำรหันมำใส่ใจดูแลสุขภำพมำกขึ้น
สถานการณ์ ในตลาดจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ปประเภทแช่เย็น (Chilled) มีสัดส่ วนใหญ่ที่สุดในตลำดอำหำรทะเลแปรรู ป ทัว่ โลก คิดเป็ นร้อยละ 48
ของมูลค่ำตลำดรวมในปี 2561 เนื่ องจำกประชำกรทัว่ โลกมีควำมใส่ ใจในสุ ขภำพมำกขึ้น และมีควำมต้องกำรในกำรบริ โภคอำหำรที่ มี
คุณภำพสูงขึ้น จึงคำดว่ำกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ปประเภทแช่เย็นจะยังคงครองส่วนแบ่งในตลำดมำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำม แม้วำ่ จะ
ครองสัดส่ วนในตลำดมำกที่ สุด แต่คำดว่ำอัตรำกำรเติ บโตจะยังคงอยู่ในระดับที่ ไม่สูงมำกนัก โดยคำดว่ำจะเติ บโตที่ ระดับร้อยละ 2
ต่อเนื่ องไปอีก 2-3 ปี ข้ำงหน้ำ ภูมิภำคเอเชี ยแปซิ ฟิกเป็ นภูมิภำคที่ มีกำรบริ โภคอำหำรทะเลประเภทแช่เย็นมำกที่ สุด โดยเฉพำะประเทศ
ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้
อำหำรทะเลแปรรู ปประเภทเก็บรักษำได้นำน (Shelf Stable) มีสดั ส่วนในตลำดรองลงมำเป็ นอันดับที่สองและเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รำ
กำรเติบโตสู งที่สุดในตลำด ลำดับถัดมำคืออำหำรทะเลแปรรู ปประเภทแช่แข็ง (Frozen) โดยคำดว่ำอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม
นี้ จะแซงหน้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแช่เย็นในอนำคต เนื่ องมำจำกกำรบริ โภคที่เติบโตขึ้นในตลำดเกิดใหม่ (ตะวันออกกลำง แอฟริ กำ
และละตินอเมริ กำ

ที่มำ : Euromonitor
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การแข่ งขันในตลาดและแนวโน้ มราคาของวัตถุดบิ หลัก : ปลา ทูน่า กุ้ง และปลาแซลมอน
จำกข้อมูลของ FAO ระบุวำ่ ปลำทูน่ำ กุง้ และปลำแซลมอน ยังคงเป็ นกลุ่มสำยพันธุ์อำหำรทะเลที่นิยมค้ำขำยกันมำกที่สุด ซึ่งกลุ่มสำย
พันธุ์ 3 กลุ่มนี้มีสดั ส่วนมำกกว่ำร้อยละ 70 ของรำยได้หลักของไทยยูเนี่ยนในปี 2561 ดังนั้น เรำจึงยังคงติดตำมแนวโน้มรำคำตลำดโลก
ของวัตถุดิบในแต่ละสำยพันธุ์อย่ำงใกล้ชิด
ปลาทูน่า
ข้อมูลของ FAO ระบุวำ่ จำกปริ มำณกำรผลิต ปลำทูน่ำทั้งหมด กว่ำร้อยละ 52 นั้นผลิตจำกปลำทูน่ำพันธุ์ทอ้ งแถบ (Skipjack) รองลงมำ
ได้แก่ ปลำทูน่ำพันธุ์ครี บเหลือง (yellowfin) ปลำทูน่ำพันธุ์ตำโต (bigeye) ปลำทูน่ำพันธุ์แกลบและพันธุ์หลอด (frigate and bullet) ปลำทู
น่ำพันธุ์ครี บยำว (albacore) และอื่นๆ
ด้ำนอุปทำน กำรจับปลำทูน่ำในมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกมีปริ มำณค่อนข้ำงต่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในระหว่ำงเดือนเมษำยน
ถึงเดื อนพฤษภำคม ปี 2561 ปริ มำณกำรจับนั้นเริ่ มปรับตัวขึ้นในเดื อนมิถุนำยนก่อนถึงฤดูกำรห้ำมจับปลำด้วยเครื่ องมือล่อปลำ (FAD
fishing closure) ในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนตุลำคม อย่ำงไรก็ตำม ในขณะที่ ปริ มำณกำรจับปลำนั้นค่อนข้ำงต่ำ แต่ควำมต้องกำร
ในกำรบริ โภคปลำทูน่ำแช่แข็งในประเทศไทยนั้นยังคงอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจำกผูผ้ ลิตอำหำรทะเลได้ทำกำรจัดซื้อปลำล่วงหน้ำก่อนถึงฤดู
ห้ำมจับปลำด้วยเครื่ องมือล่อปลำ นอกจำกนี้ ข้อบังคับกำรห้ำมจับปลำเป็ นเวลำ 72 วันติดต่อกันในมหำสมุทรแปซิ ฟิกตะวันออก โดย
คณะกรรมำธิ กำรปลำทู น่ำเขตร้อนทวีปอเมริ กำ (IATTC) 72 days Veda) ยังส่ งผลให้เรื อประมงกว่ำร้อยละ 50 งดจับปลำในน่ ำนน้ ำนี้
ประกอบกับโควตำกำรจับปลำทูน่ำพันธุ์ครี บเหลืองในมหำสมุทรอินเดียที่ลดลง และสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวยในมหำสมุทรแอตแลนติก
ทั้งหมดนี้ลว้ นส่งผลต่อปริ มำณกำรจับปลำโดยรวมในปี 2561
กำรซื้ อ ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลำทู น่ ำแปรรู ป ระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ม ำตรฐำน ได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ทู น่ ำในน้ ำเกลื อและ
ผลิ ตภัณฑ์ทูน่ำในน้ ำมัน ปรั บตัวลดลงในช่ วงไตรมำสแรกของปี 2561 เนื่ องจำกควำมต้องกำรทั่วโลกปรั บตัวลดลง ในขณะที่ ควำม
ต้องกำรในกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์ทูน่ำเพิ่มมูลค่ำในรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะดวกต่อกำรบริ โภคนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ตลำดสหรัฐอเมริ กำ แม้วำ่ ปริ มำณกำรจับปลำทูน่ำโดยรวมลดลง รำคำเฉลี่ยปลำทูน่ำพันธุ์ทอ้ งแถบประเภทแช่แข็งก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
โดยลดลงร้อยละ 12-15 ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2561 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลำเดี ยวกันของปี ก่อน และปรับลดลงต่ ำสุ ดเป็ นประวัติกำรณ์ ที่
1,250 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในเดือนสิ งหำคม ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นมำอยูท่ ี่ 1,650 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลำคม
รำคำเฉลี่ยของปลำทูน่ำจำแนกตำมสำยพันธุ์ระหว่ำงปี 2554 – 2561 หน่วยเหรี ยญสหรัฐต่อตัน (ท่ำเรื อกรุ งเทพฯ)

ที่มำ : FAO Globefish Highlights 2018
ที่มำ : ไทยยูเนี่ยน
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กุ้ง
กุง้ ขำว (Whiteleg shrimp) เป็ นกุง้ ที่ นิยมใช้ในกำรผลิตมำกที่ สุด มีสัดส่ วนร้อยละ 65 ของปริ มำณกำรผลิตทั่วโลก โดยส่ วนมำกมีกำร
เพำะเลี้ยงในประเทศเอกวำดอร์ อินเดี ย ไทย จีน และอำร์ เจนติน่ำ ประเทศจีนยังคงเป็ นผูผ้ ลิตกุง้ รำยใหญ่ที่สุดของโลก แต่ส่วนมำกเป็ น
กำรผลิตเพื่อบริ โภคภำยในประเทศ ในขณะที่ประเทศอินเดียและประเทศเอกวำดอร์เป็ นผูส้ ่งออกกุง้ รำยใหญ่ที่สุดในตลำดโลก
จำกรำยงำนของ FAO ฤดูกำลทำฟำร์มกุง้ ในปี 2561 เริ่ มต้นได้ดีในเกือบทุกประเทศผูผ้ ลิตในภูมิภำคเอเชีย ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวครั้งแรกของ
ปี ในเดือนเมษำยนที่ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนำม มีปริ มำณกำรผลิตอยูใ่ นระดับที่สูงเกินปกติ อีกทั้งกำรผลิตในประเทศจีนที่
เพิ่มขึ้ นตั้งแต่เดื อนพฤษภำคมเป็ นต้น มำ ส่ งผลให้มีปริ มำณกุง้ ล้นตลำดในภูมิภำคเอเชี ย ในขณะที่ ควำมต้องกำรในกำรบริ โภคกุ้งใน
ประเทศนำเข้ำหลัก (อย่ำงเช่นสหรัฐอเมริ กำ) นั้นอยูใ่ นระดับต่ำ เป็ นเหตุให้รำคำกุง้ ที่หน้ำฟำร์ มปรับตัวลดลงอย่ำงหนักจนอยูใ่ นระดับที่
ต่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิต ซึ่งอุตสำหกรรมกุง้ ไม่ได้ประสบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเช่นนี้มำตั้งแต่ปี 2545
หลำยประเทศได้มีกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อช่วยพยุงรำคำกุง้ ที่หน้ำฟำร์ม กรมประมงในประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมำคมอำหำรแช่เยือก
แข็งไทยกำหนดรำคำขั้นต่ำให้กบั ผลิตภัณฑ์กงุ้ มีกำรดำเนิ นมำตรกำรในลักษณะเดียวกันที่ประเทศอินเดีย โดยผูส้ ่ งออกยินยอมจ่ำยรำคำ
กุง้ ที่สูงขึ้นให้กบั ผูเ้ ลี้ยงกุง้ หลังจำกที่ รัฐบำลได้เข้ำมำแทรกแซงในกระบวนกำรกำหนดรำคำ อย่ำงไรก็ตำม รำคำที่ หน้ำฟำร์ มยังคงอยูใ่ น
ระดับต่ำในไตรมำสที่ 2 ซึ่งเป็ นระดับที่ต่ำกว่ำช่วงเวลำ 5-6 ปี ก่อน
รำคำเฉลี่ยของกุง้ ขำวจำแนกตำมขนำดระหว่ำงปี 2554-2561 ในประเทศไทย (บำทต่อกิโลกรัม)

ที่มำ : FAO Globefish Highlights 2018
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แซลมอน
ปริ มำณกำรผลิตแซลมอนยังคงมำจำกกำรเพำะเลี้ยงเป็ นหลัก โดยปลำแซลมอนแอตแลนติกเป็ นสำยพันธุ์ที่มีสดั ส่วนกำรผลิตใหญ่ที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 69 ของกำรผลิตปลำแซลมอนทัว่ โลก นอร์เวย์และชิลีเป็ นประเทศผูผ้ ลิตปลำแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่ สหภำพ
ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กำเป็ นประเทศนำเข้ำผลิตภัณฑ์ปลำแซลมอนหลัก
รำคำปลำแซลมอนที่ผนั ผวนไม่ใช่ปรำกฎกำรณ์ที่แปลกใหม่สำหรับภำคอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงปลำแซลมอนแอตแลนติกของประเทศ
นอร์ เวย์ แต่ควำมผันผวนของรำคำในปี 2561 นั้นรุ นแรงกว่ำปกติ ตลำดเกิดใหม่ในภูมิภำคเอเชียยังคงเป็ นตลำดเป้ ำหมำยในกำรส่ งออก
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ปลำแซลมอนจำกประเทศนอร์เวย์ ที่มีอตั รำกำรเติบโตรวดเร็ วที่สุด กำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจและค่ำเงินยูโรที่แข็งค่ำขึ้นยังช่วยกระตุน้ ควำม
ต้องกำรในกำรบริ โภคปลำแซลมอนจำกประเทศหลักในสหภำพยุโรป 28 ประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประเทศอิตำลี
มีกำรปรับลดอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริ มำณกำรผลิตปลำแซลมอนแอตแลนติก สื บเนื่ องมำจำกอุณหภูมิน้ ำที่ อยู่ในระดับต่ำ และลักษณะ
ชีวภำพที่ไม่สมบูรณ์ในยุโรป กำรลดลงของกำรผลิตจำกสก็อตแลนด์รำวร้อยละ 5-6 ได้รับกำรชดเชยจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริ มำณกำรผลิต
จำกชิลีและนอร์ เวย์ คำดว่ำควำมต้องกำรในกำรบริ โภคปลำแซลมอนทัว่ โลกจะมีแนวโน้มขำขึ้น และเติบโตเพียงพอที่ จะคงระดับรำคำ
ปลำแซลมอนเฉลี่ยที่รำว 60 โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัมในอนำคต รวมทั้ง ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรในอุตสำหกรรมนี้จะดำเนินไปอย่ำง
ต่อเนื่อง เห็นได้จำกควำมต้องกำรในกำรขอใบอนุญำตประกอบกำรทำฟำร์มปลำแซลมอนในนอร์ เวย์ที่มีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก นอกจำกนี้ ยัง
คำดว่ำควำมต้องกำรในกำรบริ โภคปลำแซลมอนจะเติบโตในอัตรำที่ เร็ ว กว่ำปริ มำณที่ มีอยู่ในตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง จนกว่ำจะสำมำรถ
คลี่คลำยปั ญหำเรื่ องเหำทะเลได้ โดยใช้วธิ ีกำรดูแลแบบใหม่และวิธีกำรทำฟำร์มทำงเลือก
รำคำเฉลี่ยของปลำแซลมอนระหว่ำงปี 2554-2560 ในประเทศนอร์เวย์ (โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัม)

ที่มำ : FAO and Euromonitor

ที่มำ : Fish Pool ASA

2.3 วัตถุดบิ และผู้จาหน่ ายวัตถุดบิ
: ปลำทูน่ำ
วัตถุดิบสำคัญ คือ ปลำทูน่ำสดชนิดต่ำงๆ เช่น สกิปแจ็ค เยลโล่ฟิน อัลบำคอร์ ฯลฯ โดยบริ ษทั ใช้ปลำทูน่ำสำยพันธุ์สกิปแจ็คกับ
ปลำทูน่ำชนิดอื่นๆ ในสัดส่วน 75:25 และก็มีควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำตลอด โดยปลำทูน่ำจะนำเข้ำจำกต่ำงประเทศทั้งหมด จำก
มหำสมุทรแปซิฟิค และมหำสมุทรอินเดีย ในกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบบริ ษทั จะสัง่ ซื้อจำกผูจ้ ำหน่ำยหลำยรำย โดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป บจ.
ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม และบมจ.สงขลำแคนนิ่ง จะสัง่ ซื้อปลำทูน่ำร่ วมกันเพื่อให้ได้ปริ มำณสัง่ ซื้อจำนวนมำก ทำให้มีผลต่อกำร
เพิม่ อำนำจในกำรต่อรองกับผูจ้ ำหน่ำย ซึ่งมีท้ งั ประเภทที่เป็ นผูจ้ บั ปลำโดยตรงและบริ ษทั นำยหน้ำ (Broker)
บริ ษทั สำมำรถจัดซื้ อวัตถุดิบในแต่ละปี ได้ในปริ มำณที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรผลิต เนื่องจำกปลำทูน่ำเป็ นปลำที่มีจำนวนมำกอยู่
ในน่ ำนน้ ำทัว่ โลก ประกอบกับควำมได้เปรี ยบในด้ำนแหล่งผลิต เนื่ องจำกประเทศไทยอยู่ระหว่ำงมหำสมุทรแปซิ ฟิค และมหำสมุทร
อินเดีย ซึ่ งเป็ นแหล่งที่ มีวตั ถุดิบปลำทูน่ำแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงกำรสั่งซื้ อจำกผูจ้ ำหน่ ำยหลำยรำยทำให้มนั่ ใจว่ำจะสำมำรถมี
วัตถุดิบเพียงพอต่อกำรผลิต ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีห้องเย็นสำหรับใช้เก็บวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ปขนำดใหญ่ถึง 135,000 ตัน และ
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สถำนที่ต้ งั ของโรงงำนอยูใ่ นพื้นที่ที่เป็ นแหล่งอุตสำหกรรมอำหำรทะเล ทำให้สำมำรถเช่ำห้องเย็นได้อย่ำงสะดวกในกรณี ที่ตอ้ งเช่ำพื้นที่
เพิ่มเติม
สำหรับรำคำวัตถุดิบปลำทูน่ำไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้เนื่ องจำกถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำน อย่ำงไรก็ตำม รำคำปลำทู น่ำ
โดยเฉลี่ยในแต่ละปี มีกำรเปลี่ยนแปลงไม่สูงมำก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มำณปลำที่จบั ได้ในแต่ละปี
รำคำเฉลี่ยของปลำทูน่ำ Skipjack (เหรี ยญสหรัฐ : ตัน)

: กุ้งแช่ แข็ง
วัตถุดิบสำคัญ ที่ ใช้ในกำรผลิตกุง้ แช่แข็งคื อ กุ้งขำว (Vannamei) โดยบริ ษทั จะจัดหำจำกแหล่งวัตถุดิบภำยในประเทศทั้งหมด
ปริ มำณกำรซื้ อจะครอบคลุมหลำยพื้นที่ ส่ วนใหญ่บริ ษทั จะจัดซื้ อกุง้ จำกแหล่งในภำคตะวันออกมำกกว่ำภำคอื่นๆ เนื่ องจำกกุง้ ในภำค
ตะวันออกโดยเฉพำะระยอง จันทบุรี ตรำด มีคุณภำพดีกว่ำในภำคอื่นๆ เพรำะเป็ นจังหวัดที่อยูต่ ิดทะเล กำรหมุนเวียนของน้ ำเลี้ยงในบ่อจึง
ดีกว่ำ นอกจำกนี้ ทำเลที่ต้ งั ของโรงงำนอยูใ่ นภำคกลำงทำให้กำรขนส่งเป็ นไปได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ ว ประหยัด และช่วยให้วตั ถุดิบมีควำม
สด โดยผูจ้ ำหน่ ำยแต่ละแห่ งมีท้ งั เป็ นเจ้ำของฟำร์ มเลี้ ยงกุ้งเอง และเป็ นนำยหน้ำหำซื้ อกุ้งจำกฟำร์ มอื่นๆ จำกกำรที่ บริ ษ ัทมี กำรรับซื้ อ
วัตถุดิบกุง้ จำกผูจ้ ำหน่ำยหลำยแหล่ง จึงทำให้ไม่เกิดปั ญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ แต่อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ยังคงใช้นโยบำยที่จะผลิตสิ นค้ำ
ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง (Value Added Products) เพื่อใช้วตั ถุดิบในปริ มำณที่นอ้ ยลง
รำคำเฉลี่ยของกุง้ ขำว ขนำด 60 ตัวต่อกิโลกรัม (บำท/กิโลกรัม)

: ปลำแซลมอน
บริ ษทั จะจัดหำแหล่งวัตถุดิบซึ่ งได้จำกกำรเพำะเลี้ยงเป็ นหลัก โดยปลำแซลมอนแอตแลนติกเป็ นสำยพันธุ์ที่มีกำรเพำะเลี้ยงมำก
ที่สุด นอร์เวย์และชิลีเป็ นสองประเทศผูผ้ ลิตปลำแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในกำรสัง่ ซื้ อวัตถุดิบบริ ษทั จะสั่งซื้อจำกผูจ้ ำหน่ำยหลำยรำย
และนำเข้ำจำกต่ำงประเทศทั้งหมด
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รำคำเฉลี่ยปลำแซลมอน (นอร์วเี จียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

: ปลำหมึกแช่ แข็ง
วัตถุดิบที่ใช้คือ ปลำหมึกกระดอง (Cuttlefish) ปลำหมึกกล้วย (Squid) และปลำหมึกสำย (Octopus) โดยบริ ษทั จะจัดหำแหล่ง
วัตถุดิบทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ในสัดส่วน 50:50 วัตถุดิบภำยในประเทศส่วนใหญ่มำจำกทะเลแถบภำคใต้ สำหรับวัตถุดิบ
นำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะสัง่ ซื้อผ่ำนบริ ษทั นำยหน้ำ (Broker) โดยมีแหล่งวัตถุดิบหลักในแถบแอฟริ กำ
: อำหำรแมวบรรจุกระป๋อง
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรแมวบรรจุกระป๋ อง มำจำกเนื้ อปลำทูน่ำส่วนที่ติดเลือด ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ได้จำกกำรผลิตปลำทูน่ำสุ ก
แช่แข็ง วัตถุดิบอื่นๆ ที่นำมำผสมได้แก่ ปลำซำร์ ดีน เยลลี่ เป็ นสัดส่ วนผสมไม่มำก สำมำรถจัดหำได้จำกภำยในประเทศ รวมทั้งภำชนะ
บรรจุ ด้วยเช่ น กัน และเนื่ อ งจำกวัต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ใ นกำรผลิ ต อำหำรแมวบรรจุ กระป๋ อง เป็ นวัต ถุ ดิ บ By Product และสำมำรถจัด ซื้ อ ได้
ภำยในประเทศ บริ ษทั จึงไม่ประสบปั ญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบหรื อรำคำวัตถุดิบผันผวน แต่อย่ำงใด
หมำยเหตุ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำหรื อผูจ้ ดั จำหน่ ำย (Supplier) รำยใดรำยหนึ่ งเกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้รวมในระยะ 3 ปี ที่
ผ่ำนมำ
ปั จจุบนั ณ 31 มกรำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีโรงงำนทั้งสิ้น 29 แห่ง ได้แก่
1. ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรสำคร 6 แห่ ง ประกอบด้วย บมจ.ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป บจ.ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม บจ.ไทยยูเนี่ ยน
ฟี ดมิลล์ บจ.เอเซียน แปซิ ฟิค แคน บมจ.แพ็คฟู้ด และบจ.โอคินอสฟู้ด
2. ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสงขลำ 4 แห่ง ประกอบด้วย บมจ.สงขลำแคนนิ่ง บจ.ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู บจ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ และบจ. ทักษิณ
สมุทร
3. ตั้งอยูท่ ี่กรุ งเทพมหำนคร 2 แห่ง คือ บจ.ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ และบมจ.แพ็คฟู้ด
4. ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดนครศรี ธรรมรำช 1 แห่ง คือ บมจ.แพ็คฟู้ด
5. ตั้งอยูท่ ี่ประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2 แห่ง คือ บจ.ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ และ บจ.ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่
6. ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนำดำ 1 แห่ ง คือ โรงงำนแปรรู ป ล็อบสเตอร์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous)
ของ บจ. ไทยยูเนี่ยน แคนำดำ
7. ตั้งอยูท่ ี่ประเทศเวียตนำม 1 แห่ง คือ บจ.ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด
8. ตั้งอยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศส 2 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป และกลุ่มบจ. เมอร์อลิอนั ซ์ เอสเอเอส
9. ตั้งอยูท่ ี่ประเทศโปรตุเกส 1 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
10. ตั้งอยูท่ ี่ประเทศกำน่ำ 1 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
11. ตั้งอยูท่ ี่ประเทศเนเธอร์ แลนด์ 1 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
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12.
13.
14.
15.
16.

ตั้งอยูท่ ี่ประเทศซีเชลส์ 1 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
ตั้งอยูท่ ี่ประเทศนอร์เวย์ 2 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป และกลุ่ม บจ. คิงออสกำร์ เอเอส
ตั้งอยูท่ ี่ประเทศโปแลนด์ 2 แห่ง เป็ นโรงงำนของกลุ่ม บจ. คิงออสกำร์ เอเอส และกลุ่มบจ. เมอร์อลิอนั ซ์ เอสเอเอส
ตั้งอยูท่ ี่ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง เป็ นโรงงำนของ บจ. ซีฟ้ดู อินเตอร์เนชัน่ แนล 1 FZCO
ตั้งอยูท่ ี่ประเทศเยอรมนี 1 แห่ง เป็ นโรงงำนของ บจ. รู เก้นฟิ ช เอจี

2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
กลุม่ บริ ษทั ไม่ได้ดำเนิ นกิจกำรในลักษณะเป็ นโครงกำรหรื อชิ้นงำนที่มีมูลค่ำสูง เป็ นกำรผลิตสิ นค้ำตำมคำสัง่ ซื้อล่วงหน้ำ ดังนั้น
งำนที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจะเป็ นในลักษณะตำมกำหนดเวลำส่งมอบที่ลูกค้ำต้องกำร
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3. ปั จจัยเสี่ ยง – ในฐำนะที่ TU เป็ นบริ ษทั แปรรู ปอำหำรทะเลชั้น น ำในระดับโลก กำรดำเนิ นงำนและผลประกอบกำรของบริ ษ ัท
เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ ยงในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลที่ หลำกหลำย ในหลำยปั จจัยเสี่ ยง บริ ษทั สำมำรถจัดกำรหรื อเตรี ยมแผนรองรับเพื่อ
บรรเทำผลกระทบ และ/หรื อ ลดโอกำสเกิด อย่ำงไรก็ตำม ปั จจัยเสี่ ยงอยูน่ อกเหนื อกำรควบคุมหรื อกำรจัดกำรของบริ ษทั และอำจส่ งผล
กระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินงำน ผลประกอบกำร หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
แผนภำพด้ำนล่ำงและรำยละเอียดอธิบำยในหน้ำถัดไปคือ ควำมเสี่ ยงหลักของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และควำมเสี่ ยงใหม่ที่ได้
จำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรของผูบ้ ริ หำรระดับกลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 เหตุกำรณ์ควำมเสี่ ยง ผลกระทบ และกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
อธิบำยได้ดงั นี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1) ความเสี่ ยงทางด้ านข้ อกฎหมายและกฎระเบียบในต่ างประเทศ - ธุรกิจของเรำต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบใน
หลำยประเทศที่เรำดำเนิ นงำนอยู่ รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ ควำมรับผิดชอบต่อสิ นค้ำ กำรตลำด
กำรป้ องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ สิ่ งแวดล้อม กำรจ้ำงงำน กำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนหรื อต่อต้ำนกำรทุจริ ต กำร
รักษำข้อมูลและควำมเป็ นส่ วนตัว และอื่นๆ อีกมำกมำย กำรละเมิดกฎหมำย หรื อกำรไม่ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยหรื อ
กฎระเบี ยบ รวมถึงกำรตีควำมที่ เกี่ ยวข้อง อำจจะนำไปสู่ กำรถูกปรับ ถูกลงโทษ หรื อผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและชื่ อเสี ยงของ
บริ ษทั
แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน - บริ ษ ัท มี แผนกกฎหมำยและกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยที่ ดู แลทั้งกลุ่ม บริ ษ ัท ท ำหน้ำที่ ติด ตำมควำม
เปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมทั้งแจงให้หน่วยงำนที่เป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมำยทรำบถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำง
สม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั เข้ำใจและดำเนิ นกำรอย่ำงเหมำะสม บริ ษทั จึงได้จดั ทำนโยบำย แนวปฏิบตั ิที่จำเป็ น และจัดอบรม
ให้กบั พนักงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและปฏิบตั ิตำม ในปี 2561 บริ ษทั จัดอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ และกระตุน้ ควำมตระหนักรู ้ของพนักงำนเรื่ อง
กฎหมำยกำรป้ องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ กฎหมำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกำรปรับปรุ งมำตรกำรในกำรกำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กำรผูกขำด ลดกำรแข่งขัน หรื อจำกัดกำรแข่งขัน
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2561
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สำหรับกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคของสหภำพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้
ทบทวนนโยบำย ขั้นตอนกำรทำงำน และจัดให้มีกำรควบคุมทั้งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้มนั่ ใจว่ำข้อมูล
ส่วนบุคคลได้รับกำรปกป้ อง
กรณี บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ ยน ซี ฟู้ดส์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป ได้รับหมำยเรี ยกจำกกระทรวงยุติธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ (DOJ) กระบวนกำรสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
3.1.2) ความเสี่ยงทางด้ านอุปสรรคทางการค้ าทีม่ ใิ ช่ ภาษี – ควำมเสี่ ยงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม
และสังคมที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขทำงกำรค้ำหรื อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนต้นทุน
ควำมเสี่ ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษีของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป ประกอบด้วย
• สหภำพยุโรป – ผลกำรประเมินของสหภำพยุโรป ภำยใต้กฎระเบียบที่วำ่ ด้วยกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้
กำรควบคุม (IUU) ที่ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เวียดนำม และไต้หวัน
• สหรัฐอเมริ กำ – กำรจัดระดับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ และกำรประเมินของกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำด้วยกำรค้ำมนุษย์และ
กำรบังคับใช้แรงงำนตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำย Trade Facilitation and Enforcement Act และกำรตรวจสอบกำรนำเข้ำอำหำรทะเล
ของสหรัฐฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เป็ นอุปสรรคในกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน - ในปี 2561 บริ ษทั ยังดำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนทัว่ โลกที่มีชื่อว่ำ SeaChange® อย่ำงต่อเนื่อง กล
ยุทธ์น้ ี ครอบคลุมทุกๆ แง่มุมในกำรทำธุ รกิจอำหำรทะเล เริ่ มตั้งแต่เรื่ องที่ เรำดูแลท้องทะเลอย่ำงไร จนถึงบริ หำรจัดกำรของเสี ยอย่ำงไร
เรื่ องกำรดูแลพนักงำนให้มีอนำคตที่ดียิ่งขึ้น จนถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนแวดล้อมโรงงำน ทั้งยังครอบคลุมถึงควำมสำมำรถในกำร
ตรวจสอบย้อนกลับอำหำรทะเลตั้งแต่ถูกจับจนถึงบริ โภค ด้วยกำรตรวจสอบย้อนกลับนี้ ทำให้สำมำรถระบุ สื บสวน และปรับปรุ งเรื่ องที่
สำคัญต่ำงๆ ได้ เช่น แรงงำนและกำรจัดหำวัตถุดิบ
ควำมสำเร็ จระดับสำกลในปี 2561 มีดงั นี้
• บริ ษทั ได้รับกำรจัดลำดับจำกดัชนีควำมยัง่ ยืนดำวโจนส์ให้เป็ นที่หนึ่งของโลก ในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร
• ได้รับกำรคัดเลือกให้อยูใ่ นดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
• บังคับใช้แนวปฏิ บตั ิตำ้ นแรงงำนบนเรื อประมงและโครงกำรกำรพัฒนำเรื อประมงของคู่คำ้ ทำงธุ รกิจของไทยยูเนี่ ยน เพื่อ
ยกระดับสภำพกำรทำงำนบนเรื อประมงและสิ ทธิ มนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทำน
• มีควำมคืบหน้ำอย่ำงมำก ในกำรจัดหำปลำทูน่ำเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริ ษทั อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อควำมยัง่ ยืน
โดยจะมำจำกกำรประมงที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำประมง (MSC) หรื อมำจำก
โครงกำรพัฒนำกำรประมง (FIPs) ซึ่งจะพัฒนำสู่กำรรับรอง MSC ทั้งนี้บริ ษทั ตั้งเป้ ำหมำยทำให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 75 ภำยในสิ้นปี 2563
นอกจำกนี้ จำกแนวทำงกำรดำเนิ นงำนดังกล่ำวและควำมร่ วมมือของภำคอุตสำหกรรมประมงไทยยังส่ งผลให้สหภำพยุโรป ได้
ประกำศยกเลิกใบเหลืองที่ออกให้กบั ประเทศไทยที่เป็ นกำรเตือนให้ไทยแก้ไขปั ญหำกำรทำประมงโดยผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ
ไร้กำรควบคุม (ไอยูย)ู เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562
3.1.3) ด้ านการแข่ งขันทางนวัตกรรม - ธุรกิจของไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป อำศัยควำมต้องกำรแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรำทัว่ โลกอย่ำง
ต่อเนื่ อง กำรบรรลุเป้ ำหมำยทำงธุรกิจของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั ควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำ กำรแนะนำและกำรทำกำรตลำดผลิตภัณฑ์
ใหม่และปรับปรุ งอุปกรณ์และกระบวนกำรผลิตอย่ำงมีนยั สำคัญของบริ ษทั ควำมสำเร็ จของนวัตกรรมดังกล่ำวขึ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของ
บริ ษทั ที่จะคำดเดำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งรสนิยมควำมชอบและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
บริ ษทั ต้องมีควำมสำมำรถที่ จะตอบสนองต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและสิ ทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำที่คู่แข่งได้รับ ควำม
ล้มเหลวในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งควำมล้มเหลวในกำรปรับปรุ งและตอบสนองต่อกำรเคลื่อนไหวในกำรแข่งขัน
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อำจทำให้บริ ษทั ขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
แนวทำงกำรดำเนินงำน - เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดและมุ่งสู่ กำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ ในปี 2561 ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรม
ยังคงค้นคว้ำวิจยั เกี่ยวกับวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนกำรแปรรู ป และกำรต่อยอดวัตถุดิบที่เหลือให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่ม
บทบำทสำคัญของงำนที่ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงงำนวิจยั เป็ นนวัตกรรมสู่ตลำด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สองรำยกำรใหม่ได้ออกสู่ตลำดในปี 2561
ซึ่งเป็ นกำรเน้นย้ำให้เห็นถึงพันธกิจของเรำในกำรเป็ นผูน้ ำทำงอำหำรทะเล ได้แก่
- โครงกำร “มิลเลอร์ (Mirror)” เป็ นกำรนำเอำบรรจุภณั ฑ์แบบใสมำใช้เพื่อรักษำคุณภำพปลำทูน่ำและอำหำรทะเลให้ยำวนำนขึ้น
- โครงกำร “เฟรชทูน่ำ (Fresh Tuna)” เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน โดยนำเอำปลำทูน่ำมำผ่ำนกระบวนกำรพำสเจอร์ ไรซ์
เพื่อคงควำมสดใหม่ของปลำและบรรจุภณั ฑ์แบบใส
3.2 ความเสี่ยงเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจ
3.2.1) ความเสี่ ยงด้ านการแข่ งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล - กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วของอุตสำหกรรมปลำและ
อำหำรทะเลทำให้เกิดควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์สำหรับ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แม้วำ่ อุตสำหกรรมปลำและอำหำรทะเลทัว่ โลกจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผำ่ นมำ แต่ก็ยงั มีบำงตลำดที่เติบโตช้ำลง โดยเฉพำะ
ยุโรปและสหรัฐอเมริ กำซึ่งกำรบริ โภคอำหำรทะเลแปรรู ปในประเทศดังกล่ำวเติบโตช้ำลง บริ ษทั ยังคงต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่รุนแรง
ทั้งในผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำและกุง้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังต้องเผชิญควำมเสี่ ยงจำกอำนำจกำรต่อรองที่เพิม่ สูงขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มกันของลูกค้ำ
หรื อกลุ่มพันธมิตรในยุโรป และกำรขยำยกิจกำรของผูเ้ พำะเลี้ยงปลำไปสู่ธุรกิจอำหำร
แนวทำงกำรดำเนินงำน – ภำยใต้ภำวะที่ ตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงและเต็มไปด้วยควำมท้ำทำย บริ ษทั ได้มีกำรปรับกลยุทธ์อย่ำง
ต่อเนื่ องเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ เพื่อให้มียอดขำยเติบโตบรรลุตำมเป้ ำหมำย บริ ษทั ดำเนิ นกิจกรรมที่สำคัญหลำยประกำรในปี ที่ ผ่ำนมำ
ประกอบด้วย
1. นำผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมเข้ำสู่ตลำดเป้ ำหมำยหลัก
2. สร้ำงยอดขำยในประเทศจีนให้เติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ ง
3. เปิ ดดำเนินกำรโรงกลัน่ น้ ำมันปลำทูน่ำแห่งใหม่
ในปี 2562 วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริ มกำรเติบโตคือ
1. มุ่งหำโอกำสในกำรเติบโตที่สร้ำงผลกำไร ทั้งจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์และประเภทกำรจำหน่ำยใหม่ๆ
2. ขับเคลื่อนกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ผ่ำนนวัตกรรม กำรมีผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี่ยม และกำรเป็ นผูน้ ำในด้ำน
ควำมยัง่ ยืน
3. พัฒนำและขยำยธุรกิจ Marine Ingredients ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริ ษทั
3.2.2) ความเสี่ ยงในการจัดหาและราคาวัตถุดบิ - รำคำวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ ปลำทูน่ำ และกุง้ เปรี ยบเสมือนรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
ชนิดหนึ่งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่ำงรวดเร็ ว อีกทั้งยังไม่มีเครื่ องมือบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยตรง
ปลำทูน่ำ
ควำมผันผวนของรำคำปลำทูน่ำมีส่วนกระทบต่อธุรกิจเป็ นอย่ำงยิง่ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรปรับรำคำสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดควำมกดดัน
ต่อธุรกิจแบรนด์ของบริ ษทั ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กำ เนื่องจำกรำคำขำยเป็ นสัญญำซื้อขำยระยะยำว หรื อหำกมีกำรปรับรำคำต่ำลง ก็จะ
ไปกดดันในธุรกิจรับจ้ำงผลิตสิ นค้ำให้กบั แบรนด์อื่นภำยในประเทศ เนื่องจำกต้นทุนสิ นค้ำคงเหลือสูงกว่ำรำคำตลำด
นอกจำกควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำปลำทูน่ำ ยังต้องเผชิญกับอุปทำนปลำทูน่ำที่ลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ปลำทูน่ำครี บเหลือง ซึ่งเป็ น
ผลกระทบมำจำกกำรกำหนดโควต้ำกำรจับปลำ และอูณหภูมิของน้ ำทะเลที่ผิดปกติ
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แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน – ที ม งำนฝ่ ำยจัด ซื้ อ ระดับ ภู มิ ภ ำคได้จัด ตั้ง ศู น ย์ก ลำงกำรจัด ซื้ อ ปลำของโลก เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงขี ด
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรห่ วงโซ่อุปทำน ซึ่ งประกอบด้วยทีมที่มีควำมชำนำญเป็ นอย่ำงสู ง ทำให้เพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรจัดหำเชิ งกลยุทธ์และมี กำรบริ หำรจัดกำรห่ วงโซ่ อุป ทำนที่ ดี และจำกกำรรวมศู นย์จดั ซื้ อ ทำให้สำมำรถรวม
ปริ มำณควำมต้องกำรให้เป็ นระดับกลุ่มบริ ษทั และมีควำมสำมำรถในกำรจัดซื้ อที่ ดีที่สุดในกลุ่มอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ ที มจัดซื้ อจะ
ติดตำมสถำนะกำรณ์และบริ หำรจัดกำรควำมท้ำทำยต่ำงๆ ทั้งด้ำนรำคำวัตถุดิบและอุปทำนที่ บริ ษทั ต้องเผชิญ ทำให้เกิดกำรสื่ อสำรและ
กำรให้ขอ้ มูลที่โปร่ งใส่ตลอดห่วงโซ่อุปทำนของโรงงำนผลิตทุกโรงงำนในกลุ่มไทยยูเนี่ยน
กุง้
ในปี ผ่ำนมำ รำคำวัตถุดิบกุง้ ของไทยต่ำกว่ำปี ก่อน เนื่องจำกมีวตั ถุดิบจำกประเทศใกล้เคียงเพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศ
ไทยซึ่งเคยเป็ นผูน้ ำในกำรส่งออกกุง้ กลับมีปริ มำณที่ลดลง ปัจจัยควำมเสี่ ยงที่มกั จะเกิดขึ้นและกระทบกับรำคำวัตถุดิบกุง้ ในประเทศไทย
คือ กำรขำดแคลน ควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทำน ลูกค้ำเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกำรนำเข้ำ ตลอดจนกำรแข่งขันรำคำของประเทศผู ้
ส่งออก ในขณะที่บริ ษทั ในเครื อที่ทำธุรกิจอำหำรแช่แข็งในสหรัฐอเมริ กำยังคงต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำวัตถุดิบเนื่องจำกภำวะไม่
สมดุลของอุปสงค์และอุปทำนในประเทศผูส้ ่งออก
แนวทำงกำรดำเนิน งำน – เพื่ อหลี กเลี่ ยงกำรแข่งขัน ควำมกดดัน ด้ำนต้น ทุ น และสำมำรถรักษำผลกำไร บริ ษ ัทได้ลงทุ น ด้ำน
กระบวนกำรผลิตและเครื่ องมือในกำรผลิตเพื่อให้สำมำรถผลิตสิ นค้ำได้ตำมมำตรฐำนและควำมต้องกำรใหม่ๆ ของลูกค้ำ โดยที่ สินค้ำ
จะต้องได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล มีผลิตภัณฑ์จำกนวัตกรรมใหม่ๆ และทำโครงกำรด้ำนควำมยัง่ ยืนที่โดดเด่น รวมทั้งเพิ่มกำร
ส่ งออกสิ นค้ำไปหลำกหลำยประเทศยิง่ ขึ้น และเพิ่มกำรขำยในตลำดภำยในประเทศ เพื่อลดกำรพึ่งพำตลำดปั จจุบนั บำงกลุ่ม นอกจำกนี้
บริ ษทั ยังเป็ นพันธมิตรกับลูกค้ำหลัก โดยได้รับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำแบบระยะยำวพร้อมเงื่อนไขในกำรจัดส่งสิ นค้ำแบบยืดหยุน่ ได้ท้ งั จำนวน
และระยะเวลำอีกด้วย
ปลำแซลมอน
รำคำวัตถุดิบปลำแซลมอนสำหรับธุรกิจอำหำรแช่แข็งในยุโรปยังคงมีควำมผันผวน รำคำวัตถุดิบปลำแซลมอนสู งมำกซึ่ งเกิดจำก
กำรบริ โภคเพิ่มขึ้นในขณะที่กำรเพิ่มรำคำขำยยังคงทำได้อย่ำงจำกัด
แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - บริ ษ ัทเข้ำท ำสัญ ญำกลยุท ธ์ (ไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำรค้ำหรื อทำงกำรเงิ น) เช่ น วิธีกำรซื้ อขำยล่วงหน้ำ
บำงส่วน และต่อรองกับผูข้ ำยและลูกค้ำให้ตกลงรำคำสิ นค้ำร่ วมกัน อีกทั้งยังใช้เครื่ องมือในกำรติดตำมปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อรำคำ ทั้งนี้
บริ ษทั ยังมีกำรปรับกลยุทธ์หรื อสัญญำซื้อขำยเพื่อให้ได้ประโยชน์และเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.2.3) ความเสี่ ยงด้ านความผันผวนของมูลค่ าสินค้ าคงคลัง - ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือสุ ทธิ 38,371 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เป็ นร้อยละ 27 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์รวม หำกกำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลังไม่เหมำะสม ควำมเสี่ ยงอำจจะเกิ ดขึ้นได้ เช่นระดับสิ นค้ำ
คงเหลือสูง เกินไปหรื อไม่เหมำะสม ต้นทุนค่ำเก็บรักษำสูง สิ นค้ำหมดอำยุ กำรสูญหำยหรื อเสี ยหำย รวมถึงกำรทุจริ ต ควำมเสี่ ยงเหล่ำนี้จะ
ส่ งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริ ษทั และมูลค่ำสิ นทรัพย์รวม นอกจำกนี้ วัตถุดิบที่ สำคัญ เช่นปลำทูน่ำ กุง้ ปลำแซลมอน เป็ น
วัตถุดิบที่ มีควำมอ่อนไหวด้ำนรำคำซึ่ งเปลี่ยนแปลงตำมรำคำตลำด ดังนั้น มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือจึ งมีควำมเคลื่อนไหวอย่ำงมี นัยสำคัญ
ตลอดเวลำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน – บริ ษทั บริ หำรสิ นค้ำคงเหลือโดยติดตำมระดับของสิ นค้ำคงเหลือ ทบทวนกำรประมำณกำรควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ และกระบวนกำรวำงแผนกำรจัดหำวัตถุดิบเป็ นประจำทุกเดือน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ สำมำรถตอบสนองคำสัง่ ซื้อของลูกค้ำและ
บริ หำรสถำนะกำรเงินได้อย่ำงดีที่สุด มีกำรติดตำมตัวชี้วดั ควำมเสี่ ยงของกำรบริ หำรสิ นค้ำคงเหลือจำกกำรบันทึกรับสิ นค้ำเข้ำระบบเทียบ
กับวันรับสิ นค้ำจริ ง บัญชีค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ รวมถึงอัตรำกำรหมุนเวียนของสิ นค้ำคงเหลือ
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ตลอดระยะเวลำที่ ผ่ำนมำ กลุ่มบริ ษทั ได้กำหนดโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อสิ นค้ำคงเหลือให้วิธีปฏิ บตั ิ ทำงบัญชี เกี่ ยวกับบันทึ กสิ นค้ำ
คงเหลือเป็ นไปในทำงเดี ยวกัน เพื่อเป็ นกำรปรับปรุ งกำรจัดกำรสิ นค้ำคงเหลือให้มีประสิ ทธิ ภำพ โดยระบุในแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษทั นโยบำยนี้ ให้แนวทำงในกำรกำหนดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือ และกำรรับรู ้ค่ำใช้จ่ำยในภำยหลัง
นอกจำกนี้ ยงั กำหนดแนวทำงกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ เมื่อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับต่ ำกว่ำรำคำทุนของ
สิ นค้ำคงเหลือ และเมื่อสิ นค้ำคงเหลือของสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัยหรื อเสื่ อมคุณภำพ ตำมอัตรำและวิธีกำรที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกันตำมที่ระบุใน
นโยบำย
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ สิ นค้ำคงเหลือมีอยูจ่ ริ งและครบถ้วน กำรตรวจนับเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง บริ ษทั ในกลุ่มจะต้องทำกำรตรวจนับสิ นค้ำ
คงเหลืออย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตำมคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั เรื่ องกำรตรวจนับสิ นค้ำคงเหลือ หรื อหำกใช้ผใู ้ ห้บริ กำรภำยนอกในกำร
กระจำยสิ นค้ำ ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกต้องจัดทำรำยงำนสรุ ปจำนวนสิ นค้ำคงเหลือและเปรี ยบเทียบกับยอดทำงบัญชี เป็ นประจำทุกไตรมำส
และมีตวั แทนของบริ ษทั ไปตรวจที่คลังสิ นค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ สิ นค้ำเหล่ำนี้ ได้รับกำรจัดเก็บตำมมำตรฐำนที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
- ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี ย้ – เป็ นควำมเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี เงิ นกู้ยืมต่ำงๆ และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด รวมทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และพยำยำมควบคุมให้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยให้อยูใ่ น
ระดับต่ำ สำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ และที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ บริ ษทั ก็มีกำรแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มี
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ไว้อย่ำงชัดเจนโดยผ่ำนเครื่ องมือทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ เช่น Interest Rate Swap, Cross Currency Swap
เป็ นต้น
- ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน – กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อขำย
สิ นค้ำ และกำรกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงินเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ในปี 2561 มีควำมไม่แน่นอนเกิดขึ้นหลำยเหตุกำรณ์ ทั้งจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับจีน กำรเลือกตั้งกลำงสมัยของ
สหรัฐอเมริ กำ อัตรำดอกเบี้ยโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น กำรถอนตัวออกจำกสหภำพยุโรปของสหรำชอำณำจักร และควำมไม่สงบทำงกำรเมือง
เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ทำให้เกิดควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงินโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
สถำนกำรณ์เบร็ กซิทนำไปสู่ควำมผันผวนของค่ำเงินปอนด์กบั ค่ำเงินยูโรและดอลล่ำร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนกำรนำเข้ำและกำร
กำหนดรำคำสิ นค้ำของจอห์น เวสต์ รวมทั้งผลจำกกำรแปลงค่ำเงิน
นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง รวมถึงนโยบำยกำรต่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ส่งผลกระทบต่ออัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทำให้ค่ำของเงินดอลล่ำร์ สหรัฐอ่อนค่ำเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อำทิเช่น สกุลเงินยูโร สกุลเงินเยน สกุลเงินปอนด์ และ
สกุลเงินบำท
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กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับกลุ่มของบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเฝ้ ำระวังควำมไม่แน่ นอนของตลำดกำรเงิน และกำรบริ หำร
จัดกำรเพื่อลดผลกระทบที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นกับผลประกอบกำร โดยใช้เครื่ องมื อประเภทอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิ น ภำยใต้กำรกำกับดู แลของ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ และมีนโยบำยระดับกลุ่มบริ ษทั เรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
1. ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน บริ ษทั มีนโยบำยและกลยุทธ์ดงั นี้
• บริ ษทั บริ หำรอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรค้ำโดยกำรจัดสรรให้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้เป็ นสกุลเงินเดียวกัน และกำรเข้ำ
ทำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือประเภทอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินตำมควำมเหมำะสม บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยและ
อัตรำส่วนของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของแต่ละธุรกิจเพื่อทำให้แต่ละธุรกิจสำมำรถบริ หำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิผล
• บริ ษทั บริ หำรอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกธุรกรรมกำรกูย้ ืมเงิน หรื อกำรปล่อยกู้ หรื อฝำกเงินในสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยทำ
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• สำหรับกำรลงทุนต่ำงประเทศในรู ปของเงินทุนที่ มีผลตอบแทนอำจมำในรู ปของกำรจ่ำยปั นผลหรื อกำรลดทุน อำจไม่
สำมำรถประเมินควำมไม่แน่ นอนและระยะเวลำได้อย่ำงแม่นยำ และผลตอบแทนอำจไม่คงที่ โดยส่ วนมำกกำรระดมทุน
เพื่อกำรเข้ำถือหุ ้นมักเป็ นกำรระดมทุนตรงจำกบริ ษทั แม่ ดังนั้น กำรตัดสิ นใจป้ องกันควำมเสี่ ยงอัตรำแลกเปลี่ยนในกำร
ลงทุนเพื่อเข้ำถือหุน้ ของกิจกำรจะมำจำกคณะกรรมกำรบริ หำรเงินของบริ ษทั
2. ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ย บริ ษ ัท ใช้เครื่ องมื ออนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิ น เช่ น สัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ ย
เพื่อให้บรรลุอตั รำดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ต้ งั เป้ ำหมำยไว้ท้ งั แบบลอยตัวและคงที่
3. ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ บริ ษทั มีนโยบำยและมีกำรควบคุมให้ควำมเสี่ ยงนี้ อยูใ่ นระดับต่ำที่สุด โดยกำรทำ
ประกันภัยสิ นเชื่อทำงกำรค้ำสำหรับลูกค้ำส่วนใหญ่
จำกที่ผำ่ นมำ กลุ่มบริ ษทั มีผลกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนี้
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (ล้ำนบำท)
972
1,256
84
1,173
284
- ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่ างประเทศและภาษีภายในประเทศต่ างๆ - บริ ษทั ประกอบธุรกิจในหลำยประเทศ กำร
บริ หำรจัดกำรกำรเสี ยภำษีจึงเป็ นควำมท้ำทำยที่สำคัญ ในแต่ละปี หลำยประเทศมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบ ภำษี
เงิ นได้ อัตรำภำษี กำรขำย ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรื อภำษีสินค้ำและบริ กำร ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีศุล กำกร และภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษี
สิ่ งแวดล้อม ภำษีทรัพย์สิน และอื่นๆ
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ระหว่ำงปี ที่ผ่ำน บริ ษทั เผชิญกับควำมเสี่ ยงจำกกำรปฏิรูปกฎหมำยทำงภำษีของประเทศสหรัฐอเมริ กำ และกำรบังคับใช้กฎหมำย
ภำษี/ข้อบังคับใหม่ๆ ที่กลุ่มประเทศยุโรป ประเทศไทย และประเทศเวียดนำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่ อง ”กำรกำหนดรำคำโอน” สำหรับ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเหล่ำนี้อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรบริ หำรจัดกำรภำษีของบริ ษทั
ในปี 2562 มีควำมเป็ นไปได้ที่จะมีกฎหมำยภำษีใหม่ๆ ประกำศออกมำในหลำยประเทศ และเนื่ องด้วยควำมไม่แน่ นอนของกำร
เปลี่ยนแปลงที่ เป็ นไปได้เหล่ำนี้ และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นซึ่ งกันและกันต่อมำ จึงเป็ นกำรยำกที่จะประเมินควำมเสี่ ยง แต่เรื่ องดังกล่ำวมี
ควำมสำคัญ บริ ษทั จึงติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด
ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีกำรนำเข้ำสิ นค้ำของประเทศปลำยทำง ในปี ที่ผำ่ นมำ ได้แก่
- สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำและจีน ที่ปรับขึ้นอัตรำภำษีนำเข้ำของผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลร้อยละ 25
- กำรถอนตัวออกจำกสหภำพยุโรปของสหรำชอำณำจักร อำจจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำษีนำเข้ำและส่ งออกระหว่ำงสหรำช
อำณำจักรกับประเทศอื่นๆ
- กำรตรวจสอบควำมไม่สมดุลทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริ กำกับไทย อำจนำไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ พิเศษทำงภำษี ศุลกำกร
ระหว่ำงประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินงำน - บริ ษทั ประเมินควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ในกลุ่มที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กำ ยุโรป และไทย โดย
กำหนดกำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ ยงไว้ห ลำยแนวทำงให้ เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ ต่ ำงๆ อย่ำงไรก็ ต ำม จำกควำมไม่ แ น่ น อนและ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ บริ ษทั ยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและทบทวนแผนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอยู่
เสมอ
เพื่อเป็ นกำรวำงแผนดำเนิ นกำรไว้ล่วงหน้ำ สำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นกับระบบภำษี บริ ษทั ได้ปรึ กษำขอ
คำแนะนำจำกบริ ษทั ที่ปรึ กษำด้ำนภำษีหรื อกฎหมำยที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะอยูเ่ สมอและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้กำร
ดำเนิ นกำรต่ำงๆ เป็ นไปตำมกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องในด้ำนศุลกำกรและภำษี นอกจำกนี้ ฝ่ ำยกฎหมำย ฝ่ ำยภำษี และฝ่ ำยที่รับผิดชอบภำษี
ศุลกำกร ให้คำแนะนำกับฝ่ ำยบริ หำรจัดกำรอยูเ่ สมอเพื่อให้มนั่ ใจว่ำเรำได้ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบอย่ำงเหมำะสม
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำษี เพื่อปฏิ บตั ิตำมข้อกำหนดใหม่ต่ำงๆ ในหลำยประเทศ รวมถึงได้กำหนดให้
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน อี ยู ซี ฟู้ด 1 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ งเพื่อกำรลงทุ นในยุโรป เป็ นบริ ษทั ตัวแทนในกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนของแต่ละ
ประเทศโดยจัดเตรี ยมเอกสำรตำมข้อแนะนำของ OECD ให้กบั หน่วยงำนทำงภำษี ตำมที่กฎหมำยท้องถิ่นแต่ละประเทศต้องกำร ยิง่ ไปกว่ำ
นั้น ได้มีกำรกำหนดทุกบริ ษทั ในกลุ่มปฎิบตั ิตำมนโยบำยต่ำงๆ ที่ใช้เป็ นมำตรฐำนเดียวกันในระดับกลุ่ม ซึ่งเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ในกำรบริ หำรจัดกำรเรื่ องดังกล่ำว บริ ษทั จัดทำนโยบำยกำรกำหนดรำคำโอน (Transfer Pricing) สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ำง
บริ ษทั ในเครื อ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบเรื่ อง Transfer Pricing ในสำมระดับ (เอกสำรรำคำ
โอนของกลุ่มบริ ษทั เอกสำรรำคำโอนภำยในประเทศ และรำยงำนระหว่ำงประเทศ) โดยปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารและการจัดการ
• ความเสี่ยงด้ านการพัฒนาบุคลากร - ด้วยเป้ ำหมำยที่จะเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลอันดับหนึ่งของโลก และเป็ น
ผูน้ ำในด้ำนนวัตกรรมของธุรกิจอำหำรทะเลของโลก บริ ษทั มีกำรขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ท ำให้มีควำมจำเป็ นต้องสร้ ำงผูบ้ ริ ห ำรทั้งในระดับ สู งและระดับกลำง และในสำยงำนเฉพำะด้ำนวิ ทยำศำสตร์ และ
นวัตกรรมเพื่อรองรับกำรเติบโตที่ต่อเนื่องและที่สำคัญไปกว่ำนั้นคือควำมท้ำทำยในกำรรักษำบุคลำกรเหล่ำนั้นให้อยูก่ บั บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและบรรลุเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ
แนวทำงกำรดำเนินงำน - กำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ เพรำะทรัพยำกรบุคคลเปรี ยบเสมือนสิ นทรัพย์
ที่ ทรงคุ ณ ค่ ำมำกที่ สุ ด บริ ษ ัทมี กำรดำเนิ น งำนต่อเนื่ องเพื่ อพัฒ นำและปรั บปรุ งแผนกำรพัฒ นำทรั พยำกรบุ คคลในระยะยำว เพื่อให้
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สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจและกำรเติบโตของบริ ษทั โดยมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร คือ พนักงำนทุกคนเป็ นคนเก่ง มี
คุณค่ำต่อองค์กร และมีศกั ยภำพที่แตกต่ำงกันไป ทุกคนสร้ำงคุณค่ำให้กบั องค์กรในผลกำรปฏิบตั ิงำนที่แตกต่ำงกัน แต่มีควำมหมำย เรำมี
ควำมเชื่อว่ำบุคคลำกรทุกคนมีควำมสำมำรถหรื อมีขอ้ เด่นของตัวเอง ซึ่งทำงบริ ษทั จะทำให้พนักงำนทุกๆ คนรู ้และช่วยให้พวกเขำสำมำรถ
นำข้อเด่นของตนเองออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรและตัวเองได้มำกที่สุด ดังนั้น ทุกคนจะได้รับโอกำสในกำรพัฒนำตนเองและ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในแต่ละคนที่แตกต่ำงกันไป
กำรพัฒนำบุ คลำกรในทุ กๆ ระดับเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์หลักของบริ ษทั และเป็ นพันธสั ญญำของคณะผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
มุ่งเน้นกำรนำเสนอวิธีกำรฝึ กอบรมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยเน้นที่ กำรปรับเปลี่ ยนทัศนคติและวิธีกำรปฏิ บัติงำน
เพื่อให้ไปสู่ องค์กรที่ มีมำตรฐำนระดับสำกล โดยผสมผสำนทั้งกำรอบรมในห้องเรี ยน (Classroom training) กำรสอนงำนและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และกำรประยุกต์ใช้ในงำนจริ ง (On-the-job training: OJT) โดยกำรอบรมและพัฒนำประกอบ
ไปด้วยรู ปแบบต่ำงๆ
• การจัดระบบการทางาน - ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีกำรขยำยกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
รวม 70 แห่ ง โดยบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแต่ละแห่ งมีกำรประกอบธุ รกิ จที่ แตกต่ำงกัน รวมทั้งวัฒนธรรมและแนวทำงบริ หำรที่ อำจ
แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ กำรที่บริ ษทั มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว ควำมท้ำทำยในกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อทำให้บริ ษทั ย่อยมีแนวทำงกำร
ดำเนิ นงำนที่ สอดคล้องและเป็ นไปตำมนโยบำยเดี ยวกันทั้งกลุ่มบริ ษทั เป็ นประเด็นที่ บริ ษทั ตระหนักและดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อ
ให้ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ในภำพรวมบรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
แนวทำงกำรดำเนินงำน - บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรเป็ นสิ่ งสำคัญ เพื่อกำหนดนโยบำยกำรดำเนิ นงำนและ
เป้ ำหมำยของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นไปในทิ ศทำงเดี ยวกัน ทีมผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั หลักทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ ยวชำญในกำรประกอบธุ ร กิ จประเภทนั้น ๆ รวมทั้งมี ก ำรจัด กำรประชุ ม ใหญ่ กับ บริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มทั้งในและ
ต่ำงประเทศทุกปี (TU Global Conference) เพื่อสื่ อสำรนโยบำยรวมทั้งเปิ ดโอกำสให้ผบู ้ ริ หำรระดับสู งได้ร่วมกันกำหนดเป้ ำหมำยและกล
ยุทธ์ของกลุม่ บริ ษทั ร่ วมกัน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและร่ วมกันนำพำองค์กรไปสู่เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
3.5 ความเสี่ ย งทางด้ านอุ บั ติ ภั ย และเภทภั ย – ซึ่ ง อำจท ำให้ ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก และขำดควำมต่ อ เนื่ อ งของกำรด ำเนิ น งำน ปั จ จุ บัน มี
สถำนกำรณ์ หรื อสภำวะวิกฤตหรื อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ อำทิเช่น อุทกภัย อัคคีภยั กำรก่อกำรร้ำย กำรชุมนุม
ประท้วงหรื อจลำจล โรคระบำด เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ หำกขึ้นแล้วอำจส่ งผลต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ หรื ออำจทำให้ธุรกิ จหยุดชะงักได้ บริ ษทั
เล็งเห็นถึงปั ญหำข้อนี้ จึงมีแผนที่จะรองรับควำมเสี่ ยงที่จะเกิดเหตุกำรณ์ข้ ึนเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
แนวทำงกำรดำเนินงำน - บริ ษทั มีกำรเตรี ยมควำมพร้อมในกำรรับมือกับควำมเสี่ ยงที่ ธุรกิจจะมีกำรหยุดชะงักจำกเหตุควำมไม่
แน่ น อนต่ำงๆ ดังนี้ จัดตั้งที ม งำนเฉพำะกิ จเพื่อตรวจสอบควำมไม่ แน่ น อนสำหรับ สถำนกำรณ์ ต่ ำงๆ มี กำรทำประกัน ภัยเพื่ อชดเชย
ค่ำเสี ยหำยหรื อควำมสู ญเสี ยในกรณี ที่ธุรกิจเกิดหยุดชะงัก มีกำรสร้ำงคลังสิ นค้ำเพิ่มเติมในกำรจัดเก็บสิ นค้ำสำเร็ จรู ปเพื่อใช้ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถที่จะจัดส่ งให้กบั ลูกค้ำได้ตำมปกติ มีกำรอบรมดับเพลิงทั้งผูบ้ ริ หำรและพนักงำนตลอดจนมีกำรซ้อมดับเพลิงอย่ำงน้อยปี ละครั้ง
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีแผนกำรทดสอบกูค้ ืนระบบต่ำงๆ ให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้นในทุกๆ ปี
3.6 ความเสี่ยงภายหลังการควบรวมกิจการ - ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป ประสบควำมสำเร็ จในกำรเข้ำซื้ อกิจกำรเชิงกลยุทธ์หลำยโครงกำรในช่วง
2-3 ปี ที่ ผ่ำนมำ กำรควบรวมและเข้ำซื้ อกิ จกำรเหล่ำนี้ ช่ วยให้บ ริ ษ ัทสำมำรถขยำยกำรเติ บโตทำงธุ รกิ จไปสู่ ธุรกิ จปลำยน้ ำ ขยำยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรื อขยำยตลำดกำรขำย
ควำมท้ำทำยที่ตำมมำคือกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ภำยหลังกำรควบรวมหรื อเข้ำซื้อกิจกำร ธุรกิจ
ของ ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป มีอยูท่ วั่ โลก และในฐำนะกลุ่มบริ ษทั ข้ำมชำติ ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จึงต้องบริ หำรจัดกำรและบูรณำกำรธุรกิจใหม่ที่เพิ่ง
เข้ำซื้อให้มีประสิ ทธิภำพ และสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำกลุ่มบริ ษทั ได้รับประโยชน์และมูลค่ำเพิ่มตำมที่ได้คำดกำรณ์ไว้
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แนวทำงกำรดำเนินงำน - ในปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ได้นำกระบวนกำรควบรวมกิจกำรใหม่มำใช้เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั สำมำรถบรรลุผล
ประโยชน์ได้สูงสุดตำมวัตถุประสงค์ของกำรลงทุน
กระบวนกำรดังกล่ำวมีองค์ประกอบดังนี้
1. มี โครงสร้ำงกำรกำกับ ดู แลด้ำนกำรบู รณำกำรหลังกำรควบรวมกิ จกำร ซึ่ งมี ถึง 2 ชั้น เพื่ อกำกับดู แลผลของกำรปฏิ บัติตำม
แผนงำนและกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นใหม่
2. มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรควบรวมกิจกำรอย่ำงเป็ นระบบและเข้มงวด
3. มีเครื่ องมือช่วยในกำรติดตำมงำนที่ตอ้ งส่ งมอบเทียบกับแผนงำนที่กำหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำปั ญหำที่อำจเกิดขึ้นจะถูกบ่งชี้และ
สื่ อสำรก่อนเกิดผลกระทบ
บริ ษทั ได้ใช้กระบวนกำรควบรวมกิจกำรนี้ กับกำรซื้ อกิจกำรในปี ที่ผ่ำนมำ และจะนำไปใช้กบั กำรควบรวมที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
อีกด้วย บริ ษทั มัน่ ใจว่ำระบบดังกล่ำวจะช่วยทำให้สำมำรถระบุปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที และช่วยให้บรรลุประโยชน์สูงสุด
นโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ถือนโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ที่ มีผบู ้ ริ หำรเป็ นผูถ้ ือหุ ้นด้วย เพื่อก่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำ ที มบริ หำรจะสำมำรถดูแลและ
บริ หำรงำนให้กิจกำรมี ผลกำรดำเนิ นงำนที่ ดี ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั จะดูแลติ ดตำมกำรดำเนิ นงำนอย่ำงใกล้ชิด ทั้งในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
แผนงำนประจำปี กำรขยำยงำน และกำรลงทุนเพิ่มให้เป็ นไปตำมนโยบำยเดียวกัน อีกทั้งยังมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบ (Audit Unit)
เพื่อเข้ำตรวจสอบบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้มีกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมโปร่ งใส
และสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนได้ทุกขั้นตอน สำมำรถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม
นอกจำกนี้ ในกำรกำกับดูแลและบริ หำรงำน บริ ษทั แม่จะเป็ นผูก้ ำหนดนโยบำยและระบบกำรจัดกำรที่สำคัญต่ำงๆ โดยเฉพำะใน
ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีเพื่อให้แนวทำงบริ หำรจัดกำรกิจกำรบริ ษทั ย่อยสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น มำตรฐำนกำรบัญชี
นโยบำยทำงกำรเงิน นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจรวมกันทุกบริ ษทั ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่ำ

ภำระผูกพัน

(ล้ำนบำท)
1) ที่ดิน และส่วนปรับปรุ งที่ดิน
- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป รวม 656 ไร่

2,663.47
เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ค้ ำประกันเงิน
กูย้ มื บำงส่วน

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และปราจีนบุรี

- บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม รวม 121 ไร่
จังหวัดกรุ งเทพฯ และสมุทรสาคร

- บมจ. สงขลาแคนนิ่ง รวม 83 ไร่
จังหวัดสงขลา

- บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ รวม 227 ไร่
จังหวัดสมุทรสาคร สงขลา และพังงา

- กลุ่มบริ ษัท บมจ. แพ็คฟู้ด รวม 87 ไร่
จังหวัดกรุ งเทพฯ นครศรี ธรรมราช และสมุทรสาคร

- บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู รวม 88 ไร่
จังหวัดสงขลา

- บจ. เอเซี่ยนแปซิ ฟิคแคน รวม 26 ไร่
จังหวัดสมุทรสาคร

- บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ รวม 4 ไร่
จังหวัดกรุ งเทพฯ

- กลุ่มบริ ษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริ กา
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา

- กลุ่มบริ ษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสท์ เมนต์ โฮลดิง้
สหภาพยุโรป

2) อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุ งอำคำร

เป็ นเจ้ำของ

9,424.26

ไม่มี

3) ห้องเย็น เครื่ องจักร และอุปกรณ์

เป็ นเจ้ำของ

10,315.03

ไม่มี

4) เครื่ องใช้เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงำน

เป็ นเจ้ำของ

450.66

ไม่มี

5) ยำนพำหนะ

เป็ นเจ้ำของ

346.40

ไม่มี

6) สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง

3,276.49

รวมมูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

26,476.30
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 278.48 ล้ำนบำท
(2560: 328.16 ล้ำนบำท)
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ จำนวนรวม 612.37 ล้ำนบำท (2560 : จำนวน 275.69 ล้ำนบำท) ได้นำไป
จดจำนองไว้กบั สถำบันกำรเงินเพือ่ ค้ ำประกันเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ดินที่จงั หวัดเพชรบุรี และที่จงั หวัดปรำจีนบุรี
นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน ได้แก่ เครื่ องหมำยกำรค้ำ ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั รต่ำงๆ ประกอบด้วย
- เครื่ องหมำยกำรค้ำ ซีเล็ค (Sealect) ไม่ได้บนั ทึกมูลค่ำ เนื่องจำกบริ ษทั เป็ นผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทำงปั ญญำ
- เครื่ องหมำยกำรค้ำ ฟิ ชโช (Fisho) ไม่ได้บนั ทึกมูลค่ำ เนื่องจำกบริ ษทั เป็ นผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทำงปั ญญำ
- Chicken of the Sea, CI Seafoods และ XCELLENT เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำ มูลค่ำสุทธิ 663.82 ล้ำนบำท
- โปรฟี ด ซีฟีด และแอควำฟี ด เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำ ซึ่งซื้อมำจำกผูผ้ ลิตเดิม ตัดจำหน่ำยสะสมแล้วคงเหลือมูลค่ำสุทธิ 2.13 ล้ำน
บำท
- ไทยยูเนี่ยนฟี ด เอฟซีอำร์ โชบุ ไฮฟี ด และนำนำมิ ไม่ได้บนั ทึกมูลค่ำเนื่องจำกบริ ษทั เป็ นผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ำต่อ
กรม ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
- John West, Petit Navire, Mareblu, H.Parmentier, King Oscar, Les Pecheries de Chez Nous และ Hawesta เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำ
ในประเทศแถบยุโรป หลังกำรตัดจำหน่ำยแล้วคงเหลือมูลค่ำสุทธิ 13,109.34 ล้ำนบำท
- ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำรดำเนินงำนในกลุ่มบริ ษทั หลังกำรตัดจำหน่ำยแล้ว คงเหลือมูลค่ำสุทธิ 587.68 ล้ำนบำท
กรณี ที่เครื่ องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ ภำยในประเทศหมดอำยุ บริ ษทั จะขอต่ออำยุกบั กรมทรัพย์สินทำงปั ญญำเพื่อให้ธุรกิจดำเนิ นกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง
4.2 นโยบำยกำรลงทุนและกำรบริ หำรงำนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
- ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่บริ ษทั ดำเนินกำรอยู่ เช่น ธุรกิจบรรจุภณั ฑ์
- ลงทุนในธุรกิจที่บริ ษทั มีควำมเข้ำใจและสำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงรวดเร็ ว
- ลงทุนในธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มำกนัก ซึ่งจะไม่กระทบกระเทือนถึงบริ ษทั จดทะเบียน
- ลงทุนในธุรกิจที่ผรู ้ ่ วมทุนมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร ไม่ใช่เป็ นเพียงผูถ้ ือหุน้ เท่ำนั้น
- ลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนคืนภำยในเวลำ 4 ปี
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้อง ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่มีค่ำควำมเสี ยหำยเกิดขึ้น หรื อมีผลกระทบด้ำนลบต่อทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจำนวนสู งกว่ำ
ร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้ำของแต่อย่ำงใด โดยมีคดีฟ้องร้องที่สำคัญ ได้แก่
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Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)
เมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ได้ รั บ หมำยเรี ยกจำกกระทรวงยุ ติ ธ รรมของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ (United States Department of Justice หรื อ “DOJ”) เพื่อให้ขอ้ มูลในกำรสอบสวนกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิ ดผนึ ก โดย Tri-U ได้ให้ควำมร่ วมมือกับรัฐบำลอย่ำงเต็มที่ รวมถึงกำรมอบเอกสำรและ
หลักฐำนอื่นตำมหมำยเรี ยก ทั้งนี้ Tri-U ได้รับกำรผ่อนผันแบบมีเงื่ อนไข (Conditional Leniency Program) ซึ่ งสถำนะกำรผ่อนผันแบบมี
เงื่ อนไขดังกล่ ำวหมำยควำมว่ำ หำกทำง Tri-U และผู ้บ ริ ห ำรหรื อพนักงำนของ Tri-U ให้ ควำมร่ วมมื อ ในขั้น ตอนของกำรสอบสวน
จะไม่ถูกดำเนินคดีหรื อถูกเรี ยกให้ตอ้ งชำระค่ำปรับ ปั จจุบนั กำรสอบสวนดังกล่ำวยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร
นอกจำกนี้ Tri-U ได้ถูกฟ้ องเป็ นจำเลยในคดีแพ่งหลำยคดี ท้ งั ที่ถูกดำเนิ นคดี แบบกลุ่มและที่ ถูกฟ้ องร้องโดยตรง ซึ่ งโจทก์ ได้แก่
ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนขำยของชำ และลูกค้ำหลำยรำยที่ อำ้ งว่ำซื้ ออำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิ ดผนึ กจำก Tri-U และจำเลยร่ วม คำฟ้ องคดี แพ่ง
ดังกล่ ำวได้ระบุ เรื่ องกำรร่ วมกัน กำหนด เพิ่ม คงไว้ซ่ ึ งรำคำ และ/หรื อ ทำให้รำคำของอำหำรทะเลบรรจุ ภำชนะปิ ดผนึ กในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำนั้นคงที่ ซึ่ งฝ่ ำฝื นกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมำตรำ 1 และ 3 ภำยใต้กฎหมำยป้ องกันกำรผูกขำด (Sherman Antitrust
Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมำยป้ องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ กำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กำรประกอบกำรค้ำที่ไม่เท่ำเทียม และ
กำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กำ โดยโจทก์มีกำรเรี ยกค่ำชดเชยในควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
ระหว่ำงไตรมำสที่ สองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ได้ขอ้ สรุ ปสำหรับข้อเรี ยกร้องทำงแพ่งเกี่ ยวกับกำรป้ องกันกำรผูกขำดกับหนึ่ งใน
ลูกค้ำปลีกรำยใหญ่ที่สุด โดย Tri-U ได้มีกำรจ่ำยชำระเงินและจะมีกำรเข้ำร่ วมโครงกำรควำมร่ วมมือต่ำง ๆ และนโยบำยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
ใหม่ ร่ วมกัน รวมถึ งกำรเปิ ดตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ น วัต กรรมผ่ ำนร้ ำนค้ำปลี กดังกล่ ำว นอกจำกนี้ Tri-U ยังได้บ รรลุ ข ้อ ตกลงที่ จะจ่ ำยช ำระ
ข้อเรี ยกร้องให้แก่กลุ่มผูค้ ำ้ ปลีกรำยต่ำง ๆ จำกข้อตกลงในสัญญำดังกล่ำว Tri-U ได้ประมำณกำรจำนวนที่จะต้องชำระทั้งหมดสำหรับคดี
แพ่งซึ่งได้ถูกรับรู ้ในระหว่ำงไตรมำสสองเป็ นจำนวน 42.6 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ
John West Foods Limited (JWF)
เมื่อวันที่ 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รับแจ้งเกี่ ยวกับแผนเพื่อกำรดำเนิ นกำรของสำนักงำนอัยกำรแห่ งสหรำชอำณำจักร (UK
Crown Prosecution Service) ในกำรดำเนิ นคดีต่อ JWF บนข้อกล่ำวอ้ำงว่ำกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กำรทำประมงที่ ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU fishing) อันเนื่ องมำจำกกำรนำเข้ำปลำจำกประเทศกำนำในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึ ง ปี พ.ศ. 2557 โดยกำรพิ จำรณำคดี นั ดแรกมี ข้ ึ น เมื่ อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศำลมำจี ส เตรท
(Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะนี้ JWF อยูใ่ นระหว่ำงกำรต่อสู ้คดี และยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเป็ นไปได้ใน
ผลของคดีดงั กล่ำว
นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยบำงแห่ งในกลุ่มบริ ษทั Thai Union Europe อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี โดยบริ ษทั
ย่อยได้ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ ซึ่งผลจำกกำรตรวจสอบยังไม่เป็ นที่สรุ ป อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรคำดว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
บริ ษทั อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกอำหำรทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ อง โดยมี
- สำนักงำนใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ 66(0) 3481-6500 โทรสำร 66(0) 3481-6499
- ส ำนัก งำนกรุ ง เทพฯ ตั้ง อยู่เลขที่ 979/12 ชั้น เอ็ ม อำคำรเอสเอ็ ม ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุ งเทพมหำนคร 10400 โทรศัพท์ 66(0) 2298-0024, 2298-0537 - 41 โทรสำร 66(0) 2298-0443
- ฝ่ ำยสื่ อสำรองค์กร e-mail address : tu_corporate@thaiunion.com
- ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ e-mail address : ir@thaiunion.com
- สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั e-mail address : cg_ethics@thaiunion.com
- เว็บไซต์ www.thaiunion.com
- ทะเบียนบริ ษทั และเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี เลขที่ 0107537000891
ณ ปั จจุบนั 31 มกรำคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 5,971,815,496 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 0.25 บำท และมีทุนชำระแล้ว เท่ำกับ 1,192,953,874 บำท
บุคคลอ้ างอิง
- นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2009-9000
โทรสำร +66(0) 2009-9992

- นายทะเบียนหุ้นกู้

หุน้ กูป้ ี 2554 ชุดที่ 1-3 : ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูป้ ี 2557 ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูป้ ี 2557 ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1-2 : ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูป้ ี 2559 ครั้งที่ 1 : ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูป้ ี 2559 ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1-3 : ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
หุน้ กูป้ ี 2560 ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
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- ผู้สอบบัญชี

นำยพงทวี รัตนะโกเศศ
นำยชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์
นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
เลขที่ 179/74 - 80 อำคำรบำงกอกซิต้ ีทำวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2344-1000
โทรสำร +66(0) 2286-5050
- ทีป่ รึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สัญญาการจัดการ: ไม่มี
6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลอื่นใดที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ หำกบริ ษทั เห็นว่ำ มีขอ้ มูลอื่นที่จำเป็ นซึ่ ง
เป็ นประโยชน์หรื ออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อเพื่อควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผูล้ งทุน
ทุ กกลุ่ม บริ ษทั จะดำเนิ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ ถูกต้องและครบถ้วนโดยทัน ที เพื่ อให้ผูล้ งทุ น สำมำรถใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวประกอบกำร
ตัดสิ นใจลงทุน ทั้งทำงระบบของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ 31 มกราคม 2562
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท หรื อ 5,971,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท โดยแบ่งเป็ น
1) ทุนเรี ยกชาระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรื อ 4,771,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) หุน้ สามัญส่วนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ จานวน 1,200,000,000 หุน้ รอการลดทุนในอนาคต
7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 มกราคม 2562 ดังนี้
ลาดับ

จานวนหุ้น
935,555,500

%
19.61

2. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

372,324,876

7.80

3. บริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

347,745,120

7.29

4. สานักงานประกันสังคม

343,822,508

7.21

5. ครอบครัวนิรุตตินานนท์ *

327,400,052

6.86

6. THE BANK OF NEW YORK MELLON

164,499,701

3.45

7. กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว

124,362,000

2.61

8. UBS AG SINGAPORE BRANCH

113,200,000

2.37

9. STATE STREET EUROPE LIMITED

111,402,212

2.33

95,083,282

1.99

1. ครอบครัวจันศิริ *

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ตามตารางข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อ

จานวนหุ้น

1. ครอบครัวจันศิริ

%

935,555,500

19.61

(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ

399,736,164

8.38

(2) นายไกรสร จันศิริ

174,804,288

3.66

(3) นายดิสพล จันศิริ

126,499,308

2.65

(4) นางพรนภา จันศิริ

109,329,048

2.29

(5) นางบุษกร จันศิริ

56,330,432

1.18

(6) นายเดชพล จันศิริ

42,901,572

0.90

(7) ด.ช. ณัฎฐ์ จันศิริ

21,793,356

0.46

4,161,332

0.09

(8) นางทิพยรัตน์ จันศิริ
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ชื่ อ

จานวนหุ้น

2. ครอบครัวนิรุตตินานนท์

%

327,400,052

6.86

200,442,084

4.20

(2) นางจินตนา นิรุตตินานนท์

65,312,832

1.37

(3) นายนริ นทร์ นิรุตตินานนท์

31,999,968

0.67

(4) นายนคร นิรุตตินานนท์

29,645,168

0.62

(1) นายเชง นิรุตตินานนท์

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
สัญชาติ

นิติบุคคล
จานวนราย

จานวนหุน้

บุคคลธรรมดา
จานวนราย

จานวนหุน้

จานวน
รายรวม

จานวนหุน้ รวม

%

ไทย

608

1,576,540,330

11,380

1,611,410,745

11,988

3,187,951,075

66.81

ต่างชาติ

179

1,407,242,665

45

176,621,756

224

1,583,864,421

33.19

787

2,983,782,995

11,425

1,788,032,501

12,212

4,771,815,496

100.00

ยอดรวม

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 มกราคม 2562 จากจานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วทั้งสิ้ น 4,771,815,496 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยนับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ใน
ส่ วนของบริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ในการออกคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะมีผลให้คะแนนเสี ยง
หายไปร้อยละ 7.80 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
7.3 รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้
• ปี 2554

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
อายุของหุน้ กู้
: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท (ไถ่ ถอนไปแล้ ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557)
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท (ไถ่ ถอนไปแล้ ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

(66)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย

:

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
วันที่ออกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน

:
:
:
:

3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท
6,750,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 จานวน 3,300,000 หน่วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 จานวน 1,950,000 หน่วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 จานวน 1,500,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
หุน้ กูช้ ุดที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลา
การชาระดอกเบี้ย
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม
และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกใน
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูแ้ ต่ละชุด ใน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนั้นๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้
หุน้ กูช้ ุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้
กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2557 ครั้งที่ 1

อายุของหุน้ กู้

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 4” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
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มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลือ 5,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท (ไถ่ ถอนไปแล้ ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
: 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 จานวน 2,500,000 หน่วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 จานวน 3,150,000 หน่วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 จานวน 1,550,000 หน่วย
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 จานวน 1,050,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
หุน้ กูช้ ุดที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบี้ย
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิ งหาคม และ 6
พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูแ้ ต่ละชุด ในวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนั้นๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้
หุน้ กูช้ ุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้
กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2557 ครั้งที่ 2

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
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อายุของหุน้ กู้

: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย : 4,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 1,000,000,000 บาท
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 3,500,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
: 4,500,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 จานวน 1,000,000 หน่วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 จานวน 3,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบี้ย
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.58 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9
กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2558 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูแ้ ต่ละชุด ใน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนั้นๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทั้งหมด
ภายใต้หุน้ กูช้ ุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2559 ครั้งที่ 1

: หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่ประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ใช้ชื่อ “หุน้ กูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
อายุของหุน้ กู้
: อายุ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย : รวม 75,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
: จานวน 75,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
: 1,000 เหรี ยญสหรัฐ
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 เหรี ยญสหรัฐ
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลาการ
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ชาระดอกเบี้ย
การไถ่ถอนหุน้ กู้
นายทะเบียนหุน้ กู้

: อัตราดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ ยของหุ ้นกูท้ ุก 6 เดื อน ในวันที่ 11 เมษายน
และวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน

• ปี 2559 ครั้งที่ 2

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”
อายุของหุน้ กู้
: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000,000 บาท
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
: 10,000,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000 หน่วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
อัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบี้ย
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.03 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.32 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.79 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ ยของหุ ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 ตุลาคม
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การไถ่ถอนหุน้ กู้
นายทะเบียนหุน้ กู้

พ.ศ. 2559 และจะทาการชาระดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้ายของหุ ้นกูแ้ ต่ละชุด ในวันครบกาหนดไถ่ถอน
หุน้ กูแ้ ต่ละชุดนั้นๆ
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทั้งหมด
ภายใต้หุน้ กูช้ ุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน

• ปี 2560 ครั้งที่ 1

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 4” ใช้ชื่อว่า “หุน้ กูข้ อง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”
อายุของหุน้ กู้
: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย :12,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000,000 บาท
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,500,000,000 บาท
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
: 12,000,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000 หน่วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,500,000 หน่วย
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันที่ออกหุน้ กู้
: วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
หุน้ กูช้ ุดที่ 4 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2570

(71)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

อัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบี้ย
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.49 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.91 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.94 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกใน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูแ้ ต่ละชุด ใน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนั้นๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทั้งหมด
ภายใต้หุน้ กูช้ ุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียน
หุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน
หมายเหตุ: บริ ษทั ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ ภายหลังการ
ออกหุ ้นกูด้ งั กล่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดังนั้น หุ ้นกูท้ ี่ออกก่อนปี 2558 จึงยังคงเป็ นชื่ อเดิมของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแจ้ง
นายทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
เนื่ องจากการบริ หารจัดการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทางธุ รกิ จที่ เปลี่ยนไป ทาให้บริ ษทั
สามารถสร้างผลกาไรได้ทุกไตรมาสติดต่อกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี
2537 เป็ นต้นมา ดังนั้น บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
50 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้แบ่งจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งต่อปี และจากการบริ หารงานอย่างรอบคอบ
และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริ ษทั จึ งสามารถรักษาระดับกาไรสุ ทธิ จากปี
ก่อนหน้าและคงอัตราการจ่ายเงินปั นผลได้ที่ 0.40 บาทต่อหุน้ สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2561
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

3,256.21
4,771,815,496

5,989.18
4,771,815,496

5,254.43
4,771,815,496

0.40
0.18
0.07
0.15

0.66
0.32
0.34

0.63
0.32
0.31

4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

1,908.73

3,149.40

3,006.24

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

58.62%

52.58%

57.21%

2. จานวนหุน้
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
3.2 เงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม (บาท:หุน้ )
3.3 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )
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ในส่ วนของบริ ษทั ย่อยการจ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ และความจาเป็ นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ย่อยมีผลกาไรและไม่มีความจาเป็ นต้องสารองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปี นั้นๆ แต่อย่างใด ก็จะจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
8.1.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ก) องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการอื่นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูร้ ่ วมค้าที่ช่วยส่ งเสริ มกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอิสระ ซึ่ งมีจานวนที่ เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวมแล้ว
มีจานวน 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่ มีความเป็ นอิส ระอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ
หรื อความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ ปั จจุบนั มีจานวน 4 ท่าน โดยหลักเกณฑ์การเป็ นกรรมการ
อิสระเป็ นไปตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแลงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั นโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ การกาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และติดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารให้ปฏิ บัติงานอย่างมี จริ ยธรรม เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ
ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิ ดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่ อร่ วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อในบางกรณี คณะกรรมการอาจ
กาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ก็ได้
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น
ด้านการตลาด ด้านบัญชี เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริ ษทั มีรายนาม ดังต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง

จานวนปี ทีด่ ารง
ตาแหน่ ง*

ประธานกรรมการ

17 มีนาคม 2531

30 ปี 9 เดือน

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

8 เมษายน 2542

19 ปี 9 เดือน

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

1 มกราคม 2533

29 ปี

4. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

กรรมการบริ หาร

17 มีนาคม 2531

30 ปี 10 เดือน

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5 มกราคม 2541

21 ปี

กรรมการบริ หาร

30 เมษายน 2544

18 ปี 8 เดือน

7. นายคิโยทากะ คิคูชิ

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

7 พฤศจิกายน 2559

2 ปี 2 เดือน

8. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

15 พฤศจิกายน 2553

8 ปี 2 เดือน

กรรมการอิสระ

22 สิ งหาคม 2543

18 ปี 5 เดือน

รายชื่ อคณะกรรมการ
1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายชาน ชู ชง

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
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ตาแหน่ ง

วันทีด่ ารงตาแหน่ ง

จานวนปี ทีด่ ารง
ตาแหน่ ง*

10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการอิสระ

22 มีนาคม 2553

8 ปี 9 เดือน

11. นายกีรติ อัสสกุล

กรรมการอิสระ

22 มีนาคม 2553

8 ปี 9 เดือน

12. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ

กรรมการอิสระ

3 เมษายน 2558

3 ปี 9 เดือน

รายชื่ อคณะกรรมการ

* จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งคานวณตั้งแต่ ดารงตาแหน่ งถึงเดือนธันวาคม 2561 เท่ านั้น
สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั

ตาแหน่งประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานประจาของบริ ษทั ดาเนินการควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริ ษทั สนับสนุนและ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็ นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิ บัติหน้าที่ อย่างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ตลอดจนดูแล ติดตาม การบริ หารงาน
ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ข) วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อที่ 17 ดังนี้
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 20. ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่ น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลซึ่ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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การจากัดอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทางานต่อเนื่องกับบริ ษทั เป็ นสิ่ งที่มีค่าต่อบริ ษทั ดังนั้นจึงไม่ได้
กาหนดคุณสมบัติเรื่ องอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
สาหรับข้อบังคับของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยอยูใ่ นเว็บไซด์ของบริ ษทั www.thaiunion.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ

ค) การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนได้ไม่เกิ น 5 บริ ษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ใน
ฐานะกรรมการของบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ไม่นบั รวมบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ร่ วมทุน ซึ่ งบริ ษทั มีความ
จาเป็ นต้องเข้าไปกากับดูแลการบริ หารจัดการเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
รายชื่อคณะกรรมการ

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

1. นายไกรสร จันศิริ

-

-

2. นายเชง นิรุตตินานนท์

-

-

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

1

-

4. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

-

-

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

-

-

6. นายชาน ชู ชง

-

-

7. นายคิโยทากะ คิคูชิ

-

-

8. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

-

-

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

-

-

10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

3

-

11. นายกีรติ อัสสกุล

1

-

12. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ในกลุ่มได้ไม่
เกิน 3 บริ ษทั โดยการดารงตาแหน่ งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั และ
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ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์
สู ง สุ ด ในการที่ ป ระธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารจะสามารถอุ ทิ ศ เวลาในการปฏิ บัติ ห น้าที่ ในฐานะประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
8.1.2 หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษทั นอกจากนี้ กรรมการยังมีหน้าที่ กาหนดนโยบายและทิ ศทางการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อถือหุน้ เพิ่มขึ้นลดลงในบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ในเครื อในระหว่างรอบปี บัญชี ทั้งนี้ อานาจการตัดสิ นใจและดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าว เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ
(1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุน้ หรื อเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั
(4) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื ออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ตอ้ งได้รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และการกากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น ภายใต้กรอบของการมีจ ริ ยธรรมที่ ดี และคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดงั นี้
1) จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกากับดูแลการดาเนินกิจการทั้งหลายของบริ ษทั
2) กาหนดเป้ าหมายและนโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริ หารนาไปปฏิบตั ิ
3) กาหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย นโยบายของกลุ่มบริ ษทั และนโยบายการลงทุน
4) ติดตามให้มีการนากลยุทธ์ เป้ าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้
5) ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้บริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5 ครั้ง
7) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ หุ ้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ผูถ้ ื อหุ ้นรับทราบ และขออนุ มตั ิ
สาหรับมติตา่ งๆ ที่นอกเหนือจากอานาจของคณะกรรมการ
8) ติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9) อนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี แบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10) จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นจริ งและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
11) กาหนดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
12) เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

(77)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

13) เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
14) เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
15) อนุ มตั ิ เรื่ องที่ คณะกรรมการบริ หารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ ตามที่กาหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
16) อนุมตั ิการทาธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่ องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้ าประกันของบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้ง
17) กาหนดอานาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
18) กาหนดการดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นของประธานกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
19) อนุมตั ิให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
20) จัด ให้มี การจัด ทาจรรยาบรรณธุ รกิ จและนโยบายต่อต้านคอร์ รั ป ชั่น ที่ เป็ นลายลักษณ์ อ ักษร เพื่ อให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมและแนวทางปฏิ บตั ิที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างจริ งจัง
21) อนุมตั ิแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพือ่ รับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้
จัดทาและหรื อเก็บรักษาเอกสาร
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสื อเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
• หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
• รายงานประจาปี และแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
• รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ ดี ตามกฎระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
22) ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กรรมการอิสระ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งคณะและไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยมี วาระการดารงต าแหน่ งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการอิ สระต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายได้
เท่ าเที ยมกัน และไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั
3) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการของบริ ษ ัท รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน และไม่ ได้มี ส่ว น
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้ นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
7) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่ วนของอัตราการถือครองหุ ้นของ
บริ ษทั
8.1.3 การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กาหนดการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มี การประชุ ม วาระปกติ อ ย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี และได้กาหนดวัน ประชุ ม ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่ อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่ วมประชุมได้ทุกครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
วาระการประชุม
ประธานคณะกรรมการของบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมกันกาหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระ
การประชุมเพื่อนามาพิจารณาได้ และเลขานุการบริ ษทั อาจนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วน
การจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม
เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาอย่างเร่ งด่วน
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องค์ประชุมและการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็ นองค์ป ระชุม จากนั้น
ประธานคณะกรรมการจะทาหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสาหรับกรรมการที่จะเสนอความเห็น โดยมีฝ่ายบริ หารที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ นาเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง
รายงานการประชุม
เลขานุ การบริ ษทั ท าหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุ ม และเสนอให้ป ระธานคณะกรรมการสอบทาน และส่ งให้ก รรมการทุ กท่ านให้
ความเห็น ซึ่งในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและครบถ้วน
การเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ทุ ก ท่ านมี ค วามตั้ง ใจและพร้ อ มที่ จ ะเข้า ร่ ว มประชุ ม อย่างสม่ า เสมอ ทั้ง การเข้าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ยกเว้น กรรมการที่มีถิ่นพานักในต่างประเทศ
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

AGM

การประชุมคณะกรรมการ

2561

2560

1. นายไกรสร จันศิริ

มา

6/6

2. นายเชง นิรุตตินานนท์

มา

3. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

2561

%

100.00

3/5

60.00

4/6

66.67

4/5

80.00

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

ไม่มา

3/6

50.00

0/5

0.00

7. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

8. นายชาน ชู ชง

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย *

มา

5/6

83.33

5/5

100.00

11. นายกีรติ อัสสกุล *

มา

4/6

66.67

4/5

80.00

12. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ *

มา

6/6

100.00

5/5

100.00

เฉลีย่

88.89

เฉลีย่

85.00

6. นายคิโยทากะ คิคูชิ

%

* กรรมการอิสระ
หมายเหตุ: นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
(สามารถดูรายละเอียดกรรมการของบริ ษทั เพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบ 1)
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ส่ วนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่ งคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แล้วแต่จะเห็นสมควร หรื อคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอจากผูถ้ ือหุ ้น
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ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้สิทธิผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการและการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยการแจ้งข่าวสาร
ดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิ กส์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เวลาแก่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอ
เรื่ องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ประกอบด้ ว ยวาระการประชุ ม และรายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยมี ค วาม เห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวรวมอยูด่ ว้ ย รวมถึงหนังสื อมอบอานาจที่ผถู ้ ือหุน้ อาจมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใด
ลงคะแนนแทนได้ โดยจัดส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
กาหนดให้กรรมการบริ ษทั อย่างน้อยกึ่ งหนึ่ งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องมี
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงินของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ น
กรรมการอิสระ รวมถึ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง โดยประธานในที่ ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนสามารถ
สอบถาม ให้ความเห็น เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้อย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่จดบันทึกประเด็นที่สอบถามจากผูถ้ ือหุน้ และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม ซึ่ ง
จะจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมถึงให้มี การ
บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ อวีดีทศั น์ เพื่อเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจขอรับจากบริ ษทั ได้ในภายหลัง
ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่าง
สม่าเสมอ และให้ความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิผลซึ่งจะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ มีการกาหนดและประเมินความเสี่ ยงของกิจการ กาหนดมาตรการป้ องกันและบริ หารความเสี่ ยง และมีการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้
ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย
การบริ หารความเสี่ ยง คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการประเมินปั จจัยเสี่ ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้อง
กับปั จจัยเสี่ ยงนั้นๆ โดยจะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ ยง เพือ่ กาหนดมาตรการบริ หารความเสี่ ยงออกเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงนั้น หรื อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการที่
กาหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการเห็ นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านตลอดจนผู ้
ลงทุ นและผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องได้รับ ทราบอย่างเท่ าเที ยมกัน จึ งจัดให้มีการสื่ อสารข้อมูลของบริ ษทั ในส่ วนของการดาเนิ นงานและสถานะ
ทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะทาให้
บริ ษทั ได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทาให้บริ ษทั ได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริ ษทั ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งใน
การวางเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริ ษทั ต่อไป โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และให้ความสะดวกแก่
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริ ษทั และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.thaiunion.com
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็ นอิสระภายในกรอบของการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึงถือปฏิบตั ิมาโดย
สม่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริ ษ ัทเป็ นสาคัญ เสมือนเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก และได้จดั ทารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส
และเผยแพร่ รายงานสรุ ป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
บริ ษทั ยังกาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งเป็ นรายการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่ การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
โครงสร้ างการถือหุ้นและอัตราส่ วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
(สามารถดูรายละเอียดการถือหุน้ แบบแยกระหว่างทางตรงและทางอ้อมได้ จากเอกสารแนบ 1)
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท

จานวนหุ้น
ณ 1 ม.ค. 2561

%

1. นายไกรสร

จันศิริ

231,134,720

4.84

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

265,059,216

5.55

3. นายชวน

ตั้งจันสิ ริ

38,668,000

0.81

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

529,785,212

11.10

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

63,442,980

6. นายคิโยทากะ

คิคูชิ

7. นายราวินเดอร์

สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

8. นายชาน

ชู ชง

9. นายศักดิ์

ซื้ อ (ขาย)
ระหว่ างปี

โอนเข้ า (ออก)
จานวนหุ้น
ระหว่ างปี ณ 31 ธ.ค. 2561

%

231,134,720

4.84

265,754,916

5.57

38,668,000

0.81

505,065,212

10.58

1.33

63,442,980

1.33

-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

12,295,272

0.26

12,295,272

0.26

เกี่ยวการค้า

-

n/a

-

n/a

10. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย

-

n/a

-

n/a

11. นายกีรติ

อัสสกุล

103,248

0.00

103,248

0.00

12. นายนาถ

ลิ่วเจริ ญ

-

n/a

-

n/a

1,140,488,648

23.90

1,116,464,348

23.40

รวมจานวนหุ้นและอัตราส่ วน
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695,700
(24,720,000)

(24,024,300)

-
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าเป็ นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานที่
เป็ นจริ งและสมเหตุผล โดยอยูบ่ นรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่ งได้ใช้นโยบายการ
บัญ ชี ที่ เหมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ โ ดยสม่ าเสมอ จัดท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองโดยทั่วไป ตลอดจนได้พิ จ ารณาถึ งความ
สมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา และได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั อย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงพิจารณาการเปิ ดเผย
ข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั คือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด โดยในการตรวจสอบนั้นมีความเป็ น
อิสระและได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอซึ่งทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่ งบการเงินของบริ ษทั และ
งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป และปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
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การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนิ นงานด้าน
ต่างๆ ของบริ ษทั และเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการชี้แจงนโยบายด้านต่างๆ ของบริ ษทั ให้กรรมการได้
ทราบทั้งในส่วนของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานและมีสาระในการปฐมนิเทศดังนี้
1. เรื่ องที่ควรทราบ: โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอานาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนแนวการดาเนินงาน
ในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่บริ ษทั ก็ได้มีการปรับปรุ งคู่มือกรรมการเข้าใหม่และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักเกณฑ์และการจัดทารายงานการมีส่วน
ได้เสี ย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแล
กิจการของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า ในปี 2561 ได้มีกรรมการของบริ ษทั เข้าร่ วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ ดังนี้
- กรรมการอิสระ คือ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เข้าอบรม Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with
Strategy and Performance (SET) และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom (IOD)
- กรรมการบริ หาร คือ นายฤทธิ รงค์ บุ ญมี โชติ ได้เข้าอบรมหลักสู ตรวิทยาการการจัดการสาหรั บนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 1
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ )

(84)

สาหรับกรรมการของบริ ษทั ที่มีถิ่นพานักในประเทศไทยได้ผา่ นหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

DCP

DAP

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

RCP

RCC

ACP

UFS

HRP HCI

TLCA AACP

15/2550

หลักสู ตร
ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง

NDC

ACF

Cashf Discussion
low

Other

12/2554

10/2544

3. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

86/2553

4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

84/2553

5. นายชาน ชู ชง

10/2545

6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

13/2544

2/2552

25/2560

2561 ***

1/2552
4/2544 9/2552

2/2555 4/2551

20/2558

2559

2559

2/2549

2559

2559

2560 *
2561 **

1/2557
7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

70/2549 48/2548 14/2549

8. นายกีรติ อัสสกุล

27/2546

1. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ

10/2548 7/2550
5/2550

120/2558

2560

2559

DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
RCP : The Role of Chairman Program
RCC : The Role of Compensation Committee
ACP : Audit Committee Program
UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement
HRP : How to Develop a Risk Management Plan
HCI : Handling Conflict of Interest
TLCA : TLCA Executive Development Program
AACP : Advance Audit Committee Program
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง : สถาบันวิทยาการตลาดทุน NDC : National Director Conference
ACF : Audit Committee Forum
Cashflow : หลักสู ตรเตรี ยมความพร้อมในการจัดทางบกระแส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
Discussion : A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era
2560 * National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" และ The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
2561 ** Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / SET และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / IOD
2561 *** หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรั บนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเริ่ มจากปี 2556 เป็ นต้นมา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งจะ
ช่วยให้มีแนวทางในการปรับปรุ งงานในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น โดย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) ความโดดเด่นในความรู ้ความสามารถ
2) ความเป็ นอิสระ
3) ความพร้อมในการปฏิบตั ิภารกิจ
4) การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
5) การปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการ
6) ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การดาเนินการในการประชุม
3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) ซึ่งพิจารณาจากเป้ าหมายและสถานะของความสาเร็ จของแต่ละ
เป้ าหมาย โดยมีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) ความเป็ นผูน้ า
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริ หารและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8) การสื บทอดตาแหน่ง
9) ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
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เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้แก่กรรมการ ซึ่ งได้สรุ ปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยดังนี้
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
คะแนนเฉลี่ย 87%
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล
คะแนนเฉลี่ย 91%
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
คะแนนเฉลี่ย 88%
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO)
คะแนนเฉลี่ย 92%
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8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริ หารจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูถ้ ือหุน้

ผูส้ อบบัญชี

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริ ษทั
นางปะราลี สุขะตุงคะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO)
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่
แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
สายงานตรวจสอบ
นายปองพล ผลิพืช

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
การเงินกลุ่มบริ ษทั (Group CFO)

นวัตกรรม
การส่ งเสริ มกิจการองค์กรและ
ความยัง่ ยืน

การเงินองค์กร

บัญชีกลุ่มบริ ษทั

การบริ หารความเสี่ ยง

ทีมบริ หารกลุ่มธุรกิจทูน่าและ
อาหารทะเลแปรรู ป

ทีมบริ หารกลุ่มธุรกิจกุง้

ทีมบริ หารกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์
เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

ทีมบริ หารกลุ่มธุรกิจในทวีปยุโรป

ทีมบริ หารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือก
แข็ง แช่เย็น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทีมบริ หารกลุ่มการเงินและภาษี

ทีมบริ หารกลุ่มตลาดเกิดใหม่

ทีมบริ หารกลุ่มทรัพยากรบุคคล

ทีมบริ หารกลุ่มกลยุทธ์องค์กร
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ผูบ้ ริ หาร ปี 2561 มีรายชื่อดังนี้
1) นายไกรสร
จันศิริ
ประธานกรรมการ
2) นายธีรพงศ์
จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO)
3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4) นายพอล
มาร์ ติน อิงลิช
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ ง (ลาออกระหว่ างปี )
5) นายยอร์ก
ไอรัล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั (GROUP CFO)
6) นายชาน
ชู ชง
Group Director, Human Resource
7) นายสเว็น
วอล์ ฟกัง มัสเซ็น
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิ งกลยุทธ์ (ลาออกระหว่ างปี )
8) ดร. ดาเรี่ ยน เมย์ แมคเบน
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริ มกิจการองค์กรและความยัง่ ยืน
9) ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผูอ้ านวยการกลุ่มนวัตกรรม
10) นายฟาซอล ซาเฟี ยต เชียคห์
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (ลาออกระหว่ างปี )
11) นายลีโอนาร์ดชั คูลเลนซ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หน่วยธุรกิจ Ingredients
12) นายซันจีฟ
แพนท์
กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่
13) นายแพทริ ค เบอทาแลนฟ์ ฟี่
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์
โดยมี นางสาวอรุ ณ รั ตน์ สุ รัตนจิ นดาภรณ์ ตาแหน่ งรองผูจ้ ัดการทั่วไป บัญ ชี และควบคุ ม (โรงงาน) เป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่ งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญ ชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
และระหว่างปี 2561 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าครบตามข้อกาหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางปะราลี สุ ข ะตุงคะ ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ดารงตาแหน่ งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2550 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและนาเสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน โดยค่ าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลัก ษณะที่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บได้กับ ระดับ ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจน
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เช่น เป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
บริ ษทั กาหนดรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูง ดังนี้
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
• อัตราการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) กรณี ที่ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริ ษทั ผูบ้ ริ หารจะได้รับเงิน
รางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
สาหรับในส่วนของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารจัดการเรื่ องค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ซึ่ งเป็ นแบบเดียวกัน
กับพนักงานปกติ) มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับทราบและมีความเห็นร่ วมกันในส่ วนของเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานประจาปี ซึ่ งส่ งผลไปสู่ เป้ าหมายร่ วมกันในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่เรี ยกว่าเป้ าหมายร่ วม (Enterprise Objectives) ประจาปี ที่ได้ต้ งั ไว้
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อตั้งเป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน ซึ่งรวมถึงการบันทึกเข้าไปในเป้ าหมายการทางานประจาปี รายบุคคลเรี ยบร้อยแล้ว ก็ยงั
มีการติดตามความคืบหน้าของเป้ าหมายนั้น ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมหลายๆ อย่างประกอบกันเพื่อให้เป้ าหมายนั้นสาเร็ จตามที่ต้ งั ไว้
ขั้นตอนที่ 3 มี การประเมิ นผลสาเร็ จของเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้โดยมี หลายระดับ ตั้งแต่ ระดับ 1-5 และนาคะแนนรวมที่ ได้จากการ
ประเมินผลสาเร็ จของเป้ าหมายมากาหนดค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เช่น การให้โบนัสประจาปี การขึ้นเงินเดือนประจาปี โดยพิจารณา
ส่ วนประกอบอื่นๆ ร่ วมกัน อันได้แก่ การมีส่วนร่ วมของพนักงานในเป้ าหมายธุ รกิ จนั้น ค่านิ ยมขององค์กร (TU 6 values) ที่ พนักงาน
นาไปปฏิบตั ิ
เป้ าหมายร่ วมกันในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ที่กาหนดขึ้นมาในแต่ละปี นั้น มาจากการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนธุ รกิ จของ
บริ ษทั ในหลายฝ่ ายหลายหน่วยธุรกิจซึ่งต่างตั้งเป้ าหมายประจาปี ของแต่ละหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจที่ส่งเสริ มความสาเร็ จของเป้ าหมายรวม
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานหรื อผูบ้ ริ หารของหน่วยธุรกิจจะกาหนดแผนความคิดริ เริ่ มต่างๆ ที่ตอ้ งสัมพันธ์สอดคล้อง รวมถึงเป็ นสิ่ งที่
ผลักดันส่ งผลต่อความสาเร็ จในเป้ าหมายประจาปี ของแต่ละหน่ วยงาน หรื อหน่ วยธุ รกิ จนั้น โดยความคิ ดริ เริ่ มที่ ถูกพิ จารณาและลง
ความเห็นร่ วมกันแล้วว่าสาคัญและจาเป็ นเร่ งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็ นเป้ าหมายรายบุคคลประจาปี ซึ่งรวมถึงเป้ าหมายด้านค่านิ ยม จะ
ถูกพิจารณาและอนุมตั ิจากหัวหน้างานให้อยูใ่ นระบบบริ หารจัดการด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (PMP) ซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงมกราคม
ของทุกปี
ในส่วนของการประเมินผลสาเร็ จของเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ รวมถึงประเมินผลการทางานนั้น จะมีช่วงเวลาที่ให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงและ
พนักงานได้ทาการประเมินตัวเอง โดยการให้คะแนนความสาเร็ จ ความสัมฤทธิ์ผลของเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ หลังจากนั้น Group Director HR
หรื อ HR business partner จะรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเปรี ยบเทียบเพื่อให้ได้เกณท์การประเมินที่เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของซีอีโอ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาในการให้คะแนน ประเมินผลการทางาน และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ของผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ดังกล่าว
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร เป็ นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจาปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนอัตราการ
จ่ายเงินโบนัส กรณี ที่ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริ ษทั ผูบ้ ริ หารจะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30
ของเงินเดือนรวมทั้งปี
สาหรับค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารในปี 2561 เทียบกับปี ก่อน เป็ นดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ปี 2560
ปี 2561
จานวน (คน)
11
10
เงินเดือน / โบนัส
141.81
145.17
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6.42
5.64
รวม

148.23
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8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
: ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั แต่ละรายในปี ที่ผา่ นมา (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ระหว่างปี ประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง)
1. นายไกรสร
2. นายเชง
3. นายชวน
4. นายธีรพงศ์
5. นายฤทธิรงค์
6. นายคิโยทากะ
7. นายราวินเดอร์ สิ งห์
8. นายชาน
9. นายศักดิ์
10. ดร. ธรรมนู ญ
11. นายกีรติ
12. นายนาถ

จันศิริ
นิรุตตินานนท์
ตั้งจันสิ ริ
จันศิริ
บุญมีโชติ
คิคูชิ
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
ชู ชง
เกี่ยวการค้า
อานันโทไทย
อัสสกุล
ลิ่วเจริ ญ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

จานวนครั้ง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน รวมค่ าตอบแทน
ที่เข้าร่ วม กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทั้งสิ้น
ประชุม
(บาท)
(บาท)
ตรวจสอบ
ชุดย่อย
3 ครั้ง
90,000
600,000
690,000
4 ครั้ง
60,000
300,000
360,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
375,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
80,000
455,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
375,000
300,000
300,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
375,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
80,000
455,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
600,000
240,000
1,215,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
300,000
360,000
1,035,000
4 ครั้ง
60,000
300,000
240,000
600,000
5 ครั้ง
75,000
300,000
300,000
675,000
810,000

3,900,000

1,200,000

1,000,000

6,910,000

หมายเหตุ: นายคิโยทากิ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
: โบนัสคณะกรรมการจากผลการดาเนินงานปี 2560 เท่ากับ 15.75 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561)
: ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอื่นที่เป็ นตัวเงิน เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็ นต้น) ของผูบ้ ริ หารรวม
13 ท่านได้รับจากบริ ษทั ในปี 2561 เท่ากับ 150.81 ล้านบาท
: รวมค่าตอบแทนและโบนัสทั้งสิ้นที่คณะกรรมการทุกท่านและผูบ้ ริ หารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ได้รับ
จากบริ ษทั ในปี 2561 เท่ากับ 173.47 ล้านบาท
8.4.2 ผลตอบแทนหรื อสิทธิประโยชน์ อื่น
: วงเงิ นประกันคุม้ ครองสุ ขภาพ ไม่เกิ น 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ มีถิ่นพานักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี )
รวมเบี้ยประกัน 6 ท่าน สาหรับปี 2561 เท่ากับ 217,562 บาท
8.5 บุคลากร
บุคลากรของบริ ษทั ได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 11,270 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561) โดยแบ่งเป็ นพนักงานรายเดื อน จานวน
1,868 คน และพนักงานรายวัน จานวน 9,402 คน
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สิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างมีจริ ยธรรม
บริ ษทั มีนโยบายและความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มแนวปฏิบตั ิในเรื่ องของสิ ทธิ มนุ ษยชนตลอดทั้งห่ วงโซ่อุปทาน การใช้แรงงาน โดย
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน และสนับสนุนความคิดในการส่งเสริ มสิ ทธิแรงงานและสวัสดิภาพทาง
สังคมของผูใ้ ช้แรงงานมาตลอด บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการจ้างงานทุกประการโดย
เคร่ งครัด และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
ให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองค์กร และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยคานึงถึงความ
เป็ นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบี ยบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
โครงสร้ างค่ าตอบแทน
กระบวนการจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่งงานจะทาควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process)
และ แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่ วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละ
หน่วยงานจะร่ วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ กาหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานที่
เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง และพนักงานที่มีศกั ยภาพในการทางานสูง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถเพื่อใช้ในการทาแผนพัฒนาขึ้นเป็ น
ขั้นตอน รวมถึงมีการพูดคุยกับพนักงานถึงเป้ าหมายอาชีพและความคาดหวังของพนักงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
อย่างสม่าเสมอ
แผนการพัฒนาต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและความคาดหวังของพนักงานตามความจาเป็ น
เพื่อให้มนั่ ใจว่า พนักงานและองค์กรจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
และนาไปสู่ความสาเร็ จขององค์กรอย่างยัง่ ยืนต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการดาเนินการของบริ ษทั โดยกาหนดเป้ าหมายและตัววัดใน
แต่ละปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษทั ฯ ซึ่งเรี ยกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้
1. Drive Superior Financial Performance - ผลักดันความเป็ นเลิศในการบริ หารการเงินและประสิ ทธิภาพการใช้เงินทุน
2. Accelerate Growth – มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งจากการเติบโตของธุรกิจปัจจุบนั และการขยายการลงทุนซื้อ
กิจการ
3. Drive Global Integration and Talent Development- ผนึกกาลังเป็ นองค์กรระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง
4. Build Differentiated Capabilities – เพื่อเป็ นผูน้ าของอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน นวัตกรรม และคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานส่ วนใหญ่จะเป็ นการเพิ่มจานวน เนื่ องจากบริ ษทั ยังคงต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจานวนมาก
ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2561 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,142.72 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ น
- เงินเดือน
จานวน
730.68 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
- เงินเดือน ค่าจ้าง และเบี้ยเลี้ยง
จานวน
1,839.34 ล้านบาท (ต้นทุนขาย)
- ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม
จานวน
6.91 ล้านบาท
- โบนัสกรรมการปี 2560 (จ่ายปี 2561)
จานวน
15.75 ล้านบาท
- โบนัสกรรมการปี 2561 (จ่ายปี 2562)
จานวน
14.90 ล้านบาท (ตั้งเป็ นค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย รออนุมตั ิ)
- โบนัสประจาปี
จานวน
194.01 ล้านบาท
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน
47.12 ล้านบาท
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-

ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ฝึ กอบรมและสัมมนา
การสรรหาบุคคลากร
เงินเกษียณพนักงาน
สารองเงินเกษียณพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

64.04
30.30
16.86
23.54
79.30
15.19
64.78

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

สาหรับกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามพระราชบัญ ญัติกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5 (กรณี ที่พนักงานมีอายุงานเกิ น
กว่า 10 ปี สามารถเลือกสะสมได้ถึงร้อยละ 15) และเงินที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ภายใต้ชื่อกองทุน “KTMF กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว” ส่ วนกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพของบริ ษทั ย่อยในประเทศ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้
จากัด
สาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้คานวณหนี้สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งานโดยใช้วิธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกันเงินสารอง
ทุกๆ ปี ไว้ในหมวดหนี้ สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั สามารถจ่ายเงินบาเหน็จเกษียณอายุ
ให้กบั พนักงานตามสิ ทธิ ที่พึงมีได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาถึงการคงรั กษารายได้ของพนักงานในรู ปของค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ หากเกิ ดเหตุการณ์ที่ทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จหยุดชะงักเป็ นการชัว่ คราว ดังนั้น บริ ษทั จึงขยายความคุ ม้ ครองในกรมธรรม์
ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้
บริ ษทั ยังได้จดั สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ สาหรับพนักงาน เพื่อส่ งเสริ มสวัสดิภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน ให้มีพลานามัย
ที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและดารงชีวติ ของพนักงาน บริ ษทั ได้แบ่งเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสุขภาพที่ดีของพนักงาน ได้แก่
1) การประกันชีวติ และสุขภาพหมู่
2) การประกันอุบตั ิเหตุ
3) การตรวจสุขภาพประจาปี
4) การตรวจสุขภาพปั จจัยเสี่ ยง
5) การสุ่มตรวจสารเสพติด
6) จัดห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ประจาโรงงาน
7) จัดสถานที่ออกกาลังกาย โรงยิม สนามฟุตบอล และสันทนาการสาหรับพนักงานและครอบครัว
- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี และมีส่วนร่ วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
1) การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่/ตรุ ษจีน
2) การสื บสานประเพณี สงกรานต์
3) กิจกรรมการสานสัมพันธ์
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4)
5)
6)
7)
8)

โครงการบริ จาคโลหิ ตร่ วมกับสภากาชาดไทย
กิจกรรมทาบุญวันเข้าพรรษา
กิจกรรมทาบุญทอดกฐินสามัคคี
ร่ วมกันบรรจุและบริ จาคถุงยังชีพเพื่อช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม
ร่ วมสนับสนุ นการวิ่งมิ นิฮาล์ฟ-มาราธอน เพื่อบริ จาคให้กบั โรงพยาบาล โดยบริ ษทั จะบริ จาคสมทบเพิ่มตามจานวน
พนักงานที่เข้าร่ วมกิจกรรม
- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู ้สึกผ่อนคลายมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร
1) จัดห้องสมุดประจาโรงงาน
2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่ายความสุขในช่วงเดือนเกิดของพนักงาน)
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีสวัสดิการอื่นอีก เช่น ชุดทางาน หอพักพนักงาน ตลอดจนการจัดฝึ กอบรมและดูงานทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั และการส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู ้ และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่ วม
สัมมนากับสถาบันชั้นนาต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์หลักของบริ ษทั และเป็ นพันธสัญญาของคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง เรา
มุ่งเน้นการนาเสนอวอธี การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นที่ การปรับเปลี่ยนทัศคติและวิธีการปฏิ บตั ิงาน
เพื่อให้ไปสู่ องค์กรที่ มีมาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรี ยน (Classroom training) การสอนงานและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริ ง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบ
ไปด้วยรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
• การดู แลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่ น และเป็ นรากฐานสู่
ความสาเร็ จในระยะยาว
• การฝึ กอบรมด้านวิชาชี พ ค่านิ ยมองค์กร การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่ แตกต่าง การดู แลสิ่ งแวดล้อม และจรรยาบรรณธุ รกิ จ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จาเป็ น เพื่อนาไปสู่ความเป็ นเลิศ
• ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อส่งเสริ มและสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า
• โครงการเรี ยนรู ้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริ มความรู ้ การแบ่งปั น และความร่ วมมือ
• การมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ด้วยทรัพยากรสาหรับการเรี ยนรู ้และการสอนงานเพื่อส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
• การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่ งเสริ มเพิ่มพูนทักษะและกระตุน้ แรงบันดาลใจ สร้างเครื อข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ในระยะ
ยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
• การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้า
ให้กบั พนักงานทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
• กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทัว่ โลกและ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
• การฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานนอกเหนื อจากการปฎิบตั ิงาน เช่น ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความรู ้การพัฒนาที่ยงั่ ยืน การดูแลสิ่ งแวดล้อม
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รายละเอียดของการฝึ กอบรมพนักงานและผูบ้ ริ หารในปี 2561 จานวนชัว่ โมงรวมการฝึ กอบรม: 328,950 ชัว่ โมง โดยแยกได้ดงั นี้
Row Labels
In-House
05TU - Leadership
08TU - Industrial Standard
09TU - Professional Skill
Puplic
05TU - Leadership
08TU - Industrial Standard
09TU - Professional Skill
On The Job Training
11TU - On The Job Training
Grand Total

Sum of Training Hours
44,387
4,610
4,897
34,880
3,312
126
330
2,856
281,251
281,251
328,950

การจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งงาน
ในแต่ละปี บริ ษทั จะมีการทบทวนตาแหน่งงานหลักขององค์กรโดยใช้กระบวนการพิจารณาตาแหน่งงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
ทราบถึงตาแหน่งงานที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต
ฝ่ ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุ คคลจะเป็ นผูป้ ระสานงานในการวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุ ม
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานหลักขององค์กร และ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล ทั้งนี้ นอกจากการเสริ มสร้างความมี
ศักยภาพในการดาเนินการของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
แผนการสื บทอดตาแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. แผนการสื บทอดตาแหน่ งงานในตาแหน่งงานที่ มีความสาคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็ นการวางแผนผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผูส้ ื บทอดตาแหน่งมีความพร้อมในการดารงค์ตาแหน่งนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
ก. พร้อมที่จะดารงตาแหน่งทันที (Ready Now)
ข. พร้อมที่จะดารงตาแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years)
ค. พร้อมที่จะดารงตาแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)
2. แผนการสื บทอดตาแหน่งงานในกรณี ฉุกเฉิ น (Succession for Emergency Plan) : เป็ นการวางตัวพนักงานที่จะมารับหน้าที่
แทนผูบ้ ริ หารในตาแหน่งงานสาคัญเป็ นการชัว่ คราวเฉพาะในกรณี ฉุกเฉิ น โดยบริ ษทั ได้สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายกาหนดชื่อผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่งในกรณี ฉุกเฉิ นไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ และมีชื่อผูร้ ับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน
การจัดทาแผนการสื บ ทอดตาแหน่ งงาน จะท าควบคู่ไปกับ การประเมิ น ศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ
แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่ วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานจะ
ร่ ว มกัน ประเมิ น ศัก ยภาพของพนั ก งาน และ ก าหนดแผนพัฒ นาพนั ก งานรายบุ ค คล (Individual Development Plan) อย่างชัด เจน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานที่เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ เพื่อใช้ในการทาแผนพัฒนาขึ้นเป็ นขั้นตอน และ
มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามความ
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จาเป็ น เพื่อให้มนั่ ใจว่า พนักงาน และ องค์กร จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ง
และนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการสื บทอดตาแหน่งงานขององค์กรต่อไป
ช่ องทางการร้ องเรียนและกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนของพนักงาน
ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือจรรยาบรรณในการทาธุรกิจ และ
หลักปฏิ บตั ิ ดา้ นแรงงานเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และช่วยกันสอดส่ องให้การปฏิ บตั ิ ตาม
หลักจรรยาบรรณเป็ นไปอย่างถูกต้อง บริ ษทั จึงเปิ ดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็ นการทาผิดจรรยาบรรณหรื อทุจริ ตได้รายงาน หรื อ
สอบถามกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
ช่องทางการร้องเรี ยน/เสนอแนะ
พนักงานผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยน โดยระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะร้องเรี ยน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็ นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูร้ ้องเรี ยน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ ทีม Employee Relations (ER) (ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดและประชาสัมพันธ์)
2. ตูร้ ับข้อร้องเรี ยน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยูภ่ ายในโรงงาน (รวม 16 จุด)
3. สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชัว่ โมง)
4. ส่งอีเมล Super.whale@thaiunion.com
5. ส่งผ่านแอ็พลิเคชัน่ ไลน์
กระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนของพนักงาน

Employee
Relations
Team

พนักงานส่งข้อร้องเรี ยน

เปิ ดตูร้ ับข้อร้องเรี ยน ทุกวัน
จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

บันทึกข้อร้องเรี ยนเข้าระบบ

ทาการแปลภาษา
(กรณี ที่ไม่ใช่ภาษาไทย)

พิจารณาข้อร้องเรี ยนและส่งต่อ
ผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

ผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและดาเนินการหาข้อมูล

ติดตามการทางาน

บันทึกข้อมูลและส่งให้ HR
สื บสวนข้อเท็จจริ ง

ปรับปรุ งและสรุ ปทารายงาน
เสนอผูบ้ ริ หาร
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มาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ ้องเรี ยน
การรายงานจะถูกปิ ดไว้เป็ นความลับโดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง พนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจะได้รับการปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ ตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้
นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมเป็ นเสาหลักของการ
ดาเนินการ และสิ่ งสาคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เราจึงถือเป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะพัฒนาสภาพการทางานที่ปลอดภัย
ยิง่ ขึ้น รวมไปถึงการลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
• เราสัญญาว่าจะดาเนิ นกิจกรรมให้มีความสอดคล้องตามข้อกฏหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และ สิ่ งแวดล้อม ที่บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงไว้
• เราสัญญาว่าจะทาการบริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยง และลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม
อันรวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการทางานอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับการป้ องกันมลภาวะ การลดของเสี ย การลดการใช้
พลังงาน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและบรรจุภณ
ั ฑ์
• เราสัญญาว่าจะสร้างความตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจ การเป็ นผูน้ า และเสริ มสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชี ว
อนามัย และสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการการปลูกฝังพฤติกรรม ตลอดจนการอบรมและพัฒนาผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ต่างๆ ที่เหมาะสมและการตรวจสอบย้อนกลับ
• เราสัญญาว่าจะมีส่วนร่ วมกับพนักงาน คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการรวมเอาความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนากลยุทธ์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
• เราสัญ ญาว่าจะท าการส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ทรั พ ยากร บุ ค ลากร กิ จ กรรม เวลา และงบประมาณ เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินการ ตลอดจนเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
• เราสั ญ ญาว่าจะด าเนิ น การทบทวนและพัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อง ผลการด าเนิ น การด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม และตั้งเป้ าหมายระยะยาวเพื่อให้เป็ นแนวทางการดาเนินงานของเรา
นอกเหนื อไปจากนโยบายที่ กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยนจะต้องดาเนิ นกิจการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด กฎหมาย และพันธะสัญญา
อื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั เกี่ยวข้อง และเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริ ษทั ที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลง 30% ลด
การใช้น้ าลง 20% และลดขยะไปสู่การฝังกลบ 20% การให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานจึงเป็ นซึ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ โดยสามารถสรุ ปแผน
ดาเนินการ ดังนี้
1. การมีนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่ งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความมีส่วนร่ วม
ของพนักงานในการป้ องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม (www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)
2. การจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัย และความปลอดภัย ซึ่ งมีอุปกรณ์ ตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็ นศูนย์
รวบรวมความรู ้ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้กบั พนักงาน

(97)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

3. การอบรมพนักงานทั้งก่ อนเริ่ มงาน และระหว่างปฏิ บัติงาน การฝึ กอบรมนี้ จะถูกจัดขึ้ น ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
พนักงานนั้นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานจะมีความรู ้ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
จากงานที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่
4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมายหรื อมีคุณสมบัติ
ที่กฎหมายกาหนด ไม่วา่ จะเป็ นด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรื อความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ และในปี 2560 เป็ นต้นไป จะมีการเริ่ ม
ดาเนิ นการในการประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่กฎหมายท้องถิ่นกาหนด
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงกับระดับสากล
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นจากการทางาน มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2560
จานวนเวลาทางานที่ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับปริ มาณพนักงาน

ปี 2561

33,320,721 ชัว่ โมง

28,858,319 ชัว่ โมง

จานวนอุบตั ิเหตุระหว่างปี ถึงขั้นหยุดงาน

101 ครั้ง

56 ครั้ง

จานวนวันหยุดงานเนื่องจากอุบตั ิเหตุระหว่างการทางานรวมทั้งหมด

482 วัน

214 วัน

11,111 คน

11,270 คน

โรคที่เกิดจากการทางาน เช่น เครี ยด การสูดดมสารอันตราย

ไม่มี

ไม่มี

จานวนพนักงานเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุเกี่ยวข้องกับการทางาน

ไม่มี

ไม่มี

จานวนพนักงานเสี ยชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรื อจากอุบตั ิเหตุระหว่าง
การทางาน

ไม่มี

ไม่มี

จานวนพนักงาน ณ 30 ธันวาคม
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริ ษทั ควรจัดให้มีข้ นึ โดย
อาศัยพื้นฐานซึ่ งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ การมีจริ ยธรรม ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ และการปฏิบตั ิงานใน
มาตรฐานที่สูง ตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่ งจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความมัน่ คงและ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริ มและสนับสนุน
การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่าเสมอ
สาหรับปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดย
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยซึ่ งได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจากการ
สารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน ประจาปี 2561 (CGR 2018) เพื่อทาการสารวจและติดตามพัฒนาการ
ด้านการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทยโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พฒั นาจากหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี
2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งดาเนิ นการจัดทาและประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย บริ ษทั ก็
เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ได้รับผลการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยูใ่ น
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการรวมทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยอีก 6
ชุด เพื่อทาหน้าที่พจิ ารณากลัน่ กรองก่อนนาประเด็นสาคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ในหน้า 74
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษ ทั นอกจากนี้ กรรมการยังมีหน้าที่ กาหนดนโยบายและทิ ศทางการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
อานาจการลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษทั คือกรรมการบริ ษ ัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมื อชื่ อร่ วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั หรื อในบางกรณี คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ก็ได้
กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อหุ ้นกูเ้ พิ่มขึ้น หรื อ
ลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในระหว่างรอบปี บัญชี ทั้งนี้ อานาจการตัดสิ นใจและดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าว เว้นแต่
เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ
(1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุน้ หรื อเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั
(4) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื ออยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รับจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
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การแต่ งตั้งและวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู ้และ
ความสามารถของกรรมการที่ตอ้ งการ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการอุทิศความรู ้ความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและนาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งเป็ น
- ในกรณี ที่ มี ต าแหน่ งกรรมการว่างลงโดยมิ ใช่ ก ารออกตามวาระในระหว่างปี ให้น าเสนอชื่ อ บุ ค คลดังกล่าวต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการในตาแหน่ งที่ ว่างลงตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
- ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการบริ ษทั ต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม ให้นาเสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือ
หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดยกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ทั้ งหมดต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
สาหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2561 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่านจาก 12 ท่าน ดังนี้
1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายฤทธรงค์ บุญมีโชติ
3. นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ)
4. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส (กรรมการอิสระ)
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงให้กรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงาน
ที่ได้รับเงินเดือนจากบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย มีอิสระจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด สามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้ โดยจะนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูพ้ ิจารณา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง กาหนดให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู ้
ออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด หากจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เพื่อเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
การจากัดอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทางานต่อเนื่องกับบริ ษทั เป็ นสิ่ งที่มีค่าต่อบริ ษทั ดังนั้นจึงไม่ได้
กาหนดคุณสมบัติเรื่ องอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
สาหรับข้อบังคับของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยอยูใ่ นเว็บไซด์ของบริ ษทั www.thaiunion.com ภายใต้หวั ข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ -> ข้อบังคับ
บริ ษทั
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร มีท้ งั หมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายไกรสร จันศิริ

ประธานกรรมการ

2. นายเชง นิรุตตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

4. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

กรรมการบริ หาร

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

6. นายชาน ชู ชง

กรรมการบริ หาร

*รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านสามารถพิจารณาได้จากเอกสารแนบ 1 หน้า 185
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1) ให้กรรมการบริ หารมีอานาจดาเนิ นการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงื่ อนไข กฎระเบี ยบ
และข้อบังคับของบริ ษทั เว้นแต่รายการที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) มีอานาจจัดทา เสนอแนะ และกาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3) กาหนดแผนธุ รกิ จ อานาจการบริ หารงาน กาหนดงบประมาณสาหรับประกอบธุ รกิ จประจาปี และงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และดาเนิ นการตามแผนทางธุ รกิ จและกลยุทธ์ทางธุ รกิ จโดย
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4) มีอานาจดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั
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5) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รื อการขอสิ นเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน หรื อการชาระ
เงิ น หรื อ ใช้จ่ ายเงิ น เพื่ อ ธุ ร กรรมตามปกติ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท เช่ น การจ่ ายเงิ น เพื่ อ การลงทุ น เพื่ อ ขยายสาขา และเพื่ อการ
ดาเนิ นงานต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ มีการกาหนดวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรื อจานวนเทียบเท่า หรื อ
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั
6) มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
7) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั
อนึ่ ง การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ทาให้คณะกรรมการบริ หารหรื อ
ผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริ ษทั และตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประกาศกาหนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิการเข้าทารายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริ หารที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องดังกล่าวไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น โดยคณะกรรมการมีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารได้ตามที่
จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
อานาจอนุมตั ิหลักของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารต้องพิจารณา โดยสรุ ป
1. นโยบายด้านการเงิน – เรื่ องที่จะต้องผ่านการอนุมตั ิประกอบด้วย
1.1 งบประมาณประจาปี
1.2 การร่ วมลงทุนในบริ ษทั อื่น หรื อลงทุนตั้งบริ ษทั ใหม่ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)
1.3 การจัดซื้อสิ นทรัพย์ถาวรนอกงบประมาณ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)
1.4 การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
2. นโยบายด้านการบริ หารงาน – การปรับโครงสร้างองค์กร
3. นโยบายด้านพนักงาน – การอนุมตั ิอตั ราการปรับเงินเดือน โบนัส สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง
ทั้งนี้ กรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาหน้าที่แทนในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุรกิจ การ
มอบอานาจดังกล่าวได้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมีการกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ผูม้ อบอานาจหรื อบริ ษทั ย่อย
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน
2542 เพื่อให้การสนับสนุ นและปฏิ บัติการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงิ นที่ เสนอแก่ผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งอื่ น สอบทานระบบบริ ห ารความเสี่ ยง ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิ บาล และกากับ ดู แ ล
มาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งสอบทานการจัดทารายงานทางการเงิ น เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษ ัท
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติ เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่ าน ซึ่ งต้องมี คุณสมบัติตามที่ สานักงาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชีและการเงิน การบริ หารองค์กร กฎหมาย และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาใดๆ ของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ ม อย่างน้อยปี ละ 12 ครั้ง และให้รายงานผลการปฏิ บัติงานให้คณะกรรมการบริ ษ ัท
รับทราบอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นผู้ที่มคี วามรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบ
การเงิน (ปริ ญญาตรี บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็ นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 0156 ตัง้ แต่ ปี 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี)
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นผู้ที่มคี วามรู้ และประสบการณ์ ทางด้ านงบการเงิน
(B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg)
3. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ
กรรมการตรวจสอบ
รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบและจานวนครั้งของการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

สถานะ

การเข้าร่ วมประชุม

1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ประธาน

กรรมการอิสระ

14/14

(100%)

2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการ

กรรมการอิสระ

13/14

(93%)

3. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

12/14

(86%)

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ที่ มี
ความเป็ นอิสระหรื อเป็ นไปตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด และมีความรู ้ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิ น การตัดสิ นใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็ นไปโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ รวมทั้งทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุ ปดังนี้
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กาหนด
โดยกฎหมายอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4. สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่ งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้ องกันและเป็ นประโยชน์ให้กบั หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ดี
ยิง่ ขึ้น รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริ ษทั เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรี ยน
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
7. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี กระบวนการควบคุ ม และติ ด ตามการปฏิ บัติ งาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
8. สอบทานความถูกต้องและประสิ ทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริ หาร
ความเสี่ ยงการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครื อข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
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9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมี การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
12. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่ องต่างๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรื อเลิกจ้างบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งเสนอค่าตอบแทน
และประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูส้ อบบัญชีบริ ษทั และจัดให้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
14. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของสายงานตรวจสอบ
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรื อเลิกจ้างผูจ้ ดั การทัว่ ไป – สายงานตรวจสอบ
17. พิจารณาความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
18. สอบทานความพอเพียงของระบบกากับดูแลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
19. พิจารณาจัดหาที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน
20. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
21. ออกไปตรวจเยีย่ มหน่วยงานในบริ ษทั บริ ษทั ย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั ิงาน ระบบบริ หารความ
เสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนปั ญหาเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน ปั ญหาเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยีย่ มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริ หารคลังสิ นค้าและสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
22. สอบทานให้บริ ษทั มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิผล เริ่ มตั้งแต่
การประเมินความเสี่ ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
23. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยก สั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่ วยงานหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ นรวมทั้งแสวงหาความเห็ นที่ เป็ น
อิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามค าสั่ ง ของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั โดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและบุคคลทัว่ ไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของบริ ษทั กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรค
สอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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ดาเนิ นการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สานักงาน กลต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
2. ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 การทุจริ ตหรื อสิ่ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
2.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน กลต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ขา้ งต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงมี
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ เป็ นจานวนทั้งสิ้น 21 ครั้ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งสามารถดู ร ายละเอี ย ดการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใ น “รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ ในหน้า 122-124
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่ าน โดยทั้งสามท่ านเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งมี
คุณสมบัติตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชีและการเงิน การ
บริ หารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาใดๆ ของบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
อานาจหน้าที่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั หารื อหรื อตอบคาถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั หรื ออาจจ้างที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจาเป็ น
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็ นเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
9.2.4 คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน - คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธานอนุ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยอนุ กรรมการทั้งสองท่านเป็ นกรรมการ
อิสระ ซึ่ งมี คุณสมบัติตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมี ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
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ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1
ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่ อคณะกรรมการและจานวนครั้งของการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ตาแหน่ง

สถานะ

การเข้าร่ วมประชุม

ประธาน

กรรมการอิสระ

2/2

(100%)

อนุกรรมการ

กรรมการอิสระ

2/2

(100%)

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ส่วนของการสรรหา
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ อกรรมการของบริ ษทั และ
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
3. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา
- ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน
2. พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
3. นาเสนอแผนการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
4. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
5. นาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสาหรับประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิ
6. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ายจัดการเรื่ องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนื อจากเงินค่าจ้างสาหรับพนักงาน
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
7. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผูบ้ ริ หารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อขออนุมตั ิ
8. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
9. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน
เป็ นกรรมการอิ ส ระซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ก าหนด และมี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษ ัทแต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ น
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เข้า
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่
ตนแทน
รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจานวน 2
ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระทั้งคณะ ประกอบด้วย
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายใต้
นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม
นาเสนอเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการสรรหานั้นจะให้ความสาคัญกับบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีประวัติการทางานที่ดี มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการด าเนิ นกิ จการของบริ ษทั รวมทั้งท าหน้าที่ กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ัทและกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยในระหว่างปี 2561 คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีขอ้ สรุ ปจากการประชุมดังนี้
1. เพื่ อ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บ าลที่ ดี บริ ษ ัท ได้เปิ ดโอกาสให้สิท ธิ ผูถ้ ื อหุ ้ น เสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อเข้ารั บ การเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการและการให้สิท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอวาระเพื่ อ บรรจุ เป็ นวาระในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2561 โดยผ่านไปยังตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และในเว็บ ไซต์ของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่ อจนถึ งวันที่ 15
มกราคม 2561 รวมเวลา 113 วัน พบว่าไม่มีผใู ้ ดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด
2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบวาระจานวน 4 ท่าน โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็ นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนาเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยอ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการสารวจค่าตอบแทนกรรมการที่ จดั ทาโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารไว้ในรายงาน
ประจาปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการบริ ษทั สาหรับ
ทบทวนการปฎิบตั ิหน้าที่ในรอบปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่ งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเหมาะสม

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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9.2.5 คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง - คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิ สระจานวน 3 ท่าน กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 2
ท่าน และผูบ้ ริ หารตามความเหมาะสม โดยกรรมการส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 1 ท่าน และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 4 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้
1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. นายชาน ชู ชง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รายชื่ อคณะกรรมการและจานวนครั้งของการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน

กรรมการอิสระ

4/5

(80%)

2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

อนุกรรมการ

กรรมการอิสระ

4/5

(80%)

3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

อนุกรรมการ

กรรมการอิสระ

5/5

(100%)

4. นายธีรพงศ์ จันศิริ

อนุกรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

5/5

(100%)

5. นายชาน ชู ชง

อนุกรรมการ

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

5/5

(100%)

1. นายกีรติ อัสสกุล

การเข้าร่ วมประชุม

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
2. ติดตามและพัฒนากรอบการบริ หารความเสี่ ยงและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่ องและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างสม่าเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกาหนด ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงของ
บริ ษทั (Risk Assessment Criteria)
5. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
6. กากับดูแลผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ว่าได้นาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
7. รายงานความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญ และสิ่ งที่ควรปรับปรุ งต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
8. สนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
9. กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
10. สื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละครั้ง
11. ให้ค วามเห็ น และข้อเสนอแนะในการใช้บ ริ การจากบุ คคลภายนอก เพื่ อให้คาปรึ กษาแนะน า ที่ เป็ นอิ สระเกี่ ยวกับ กรอบ
ขอบเขต และการปฏิบตั ิงาน ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
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12. ให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎิบตั ิงานของส่ วนบริ หารความเสี่ ยง ในกรณี ที่มี
ปริ มาณงานมากเกินกว่าอัตรากาลังคนของฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
13. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริ หารความเสี่ ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 1 ท่าน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่ วน
ใหญ่ เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งมี คุณสมบัติตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์กาหนด และมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแทน
เพื่อให้มีจานวนครบตามที่ กาหนด โดยบุคคลที่ เข้าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแทน อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนแทน
ทั้งนี้รายละเอียดการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอยูใ่ นรายงานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในหน้า
155-157
9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Treasury Committee)
เนื่ องจากความเสี่ ยงทางการเงิ นในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ ยของกลุ่มบริ ษทั หลักในประเทศไทย มีจานวนมากขึ้น
จากการขยายตัวของธุรกิจทั้งในด้านปริ มาณรายได้และกาไรของกลุ่มบริ ษทั ทาให้ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
และอัต ราดอกเบี้ ยส่ งผลกระทบอย่า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ดัง นั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท จึ ง มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน ซึ่งเป็ นคณะกรรมการ
ชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อมีหน้าที่กาหนดนโยบายและขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั
หลักที่ดาเนินธุ รกิจในประเทศไทย รวมทั้งให้คาแนะนาและอนุมตั ิการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารเงิน (Treasury Execution Team) เพื่อลด
ความเสี่ ยงทางการเงินลงมาสู่ระดับที่บริ ษทั ยอมรับได้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ (2) ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
(3) ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้อง (4) ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านการเงิน (5) ผูบ้ ริ หารฝ่ าย
การเงิ น (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป/รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทั่วไป) ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ นจะมีการจัดประชุ ม
ประจาปี เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน รวมทั้งสามารถเรี ยกการประชุมพิเศษได้ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ต้องพิจารณารายการที่เห็นว่ามีความเสี่ ยงเกินกว่าขอบเขตที่ฝ่ายบริ หารเงินจะมีอานาจตัดสิ นใจได้
บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินรับผิดชอบการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั โดยมี
หน้าที่ดงั นี้
1. ระบุความเสี่ ยงทางการเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการป้ องกันความเสี่ ยงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริ ษทั
2. กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั
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3. มอบหมายให้ทีมงานนาไปปฏิบตั ิ
4. สอบทานการปฏิบตั ิงานตามเงื่อนไขของนโยบาย
5. ทบทวนข้อจากัดของนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในทุกปี
9.2.7 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Committee)
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 สิ งหาคม 2557 อนุ มตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืน ซึ่ งประกอบด้วย คุณธี รพงศ์ จันศิริ เป็ นประธานคณะกรรมการ คุณเชง นิ รุตตินานนท์ เป็ นที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่ วยธุ รกิ จหลักเป็ นคณะกรรมการ โดยจะมีหน้าที่ วางนโยบายการดาเนิ นงานด้านความยัง่ ยืนของบริ ษทั และมี
หน้าที่กากับดูแลและผลักดันการดาเนิ นงานของคณะทางาน 5 ชุด ซึ่ งประกอบด้วย คณะทางานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะทางานด้านจริ ยธรรมต่อแรงงาน คณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน คณะทางานด้านพลังงาน สิ่ งแวดล้อม
และการเปลี่ ยนแปลงสภาวะอากาศ และคณะทางานด้านความยัง่ ยืนในห่ วงโซ่ ธุรกิ จ ขณะที่ ทีมงานฝ่ ายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนจะมีหน้าที่
ประสานงานการทางานของทั้งห้าคณะเหล่านี้ พร้อมกับประสานงานกับบริ ษทั ในเครื อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีจานวนกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะและไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ข องผูถ้ ือหุ ้นทุกรายได้เท่าเที ยมกัน และไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั
3) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน และไม่ได้มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงินเดื อนประจาของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
- ความสัมพันธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์/บริ การ และรายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ มูลค่ารายการ >=20 ล้านบาท หรื อ >=3% ของ NTA ของบริ ษทั แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการ ให้นบั รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีรายการในครั้งนี้ดว้ ย
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
7) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่ วนของอัตราการถือครองหุ ้นของ
บริ ษทั
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
บริ ษทั จะเลื อกผูท้ รงคุ ณวุฒิ และมิ ได้เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานที่ ได้รับ เงิ นเดื อนจากบริ ษ ทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ ไม่ ได้มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้ ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาลงมติ
ในการแต่งตั้ง และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้งหนึ่ง
9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนประวัติ คุณสมบัติ
ความรู ้ และความสามารถ ตลอดจนการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดเดิ มสาหรับ กรณี ที่กรรมการพ้น จากตาแหน่ งตามวาระ ถ้า
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรื อกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากตาแหน่ ง
หรื อด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็ นต้น ก็จะพิจารณาและนาเสนอบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดต่อคณะกรรมการบริ ษทั เฉพาะในกรณี ที่มีกรรมการพ้นตาแหน่ งตามวาระ หรื อด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี
เท่านั้น โดยการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการนาฐานข้อมูลกรรมการมาร่ วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ของ กลต. เป็ นต้น และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี
ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เลื อกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือ
หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดยกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ทั้ งหมดต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
จานวนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มจันศิริ
2. กลุ่มนิรุตตินานนท์
3. บริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
4. กลุ่มบุญมีโชติ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

(111)

2
1
1
1

คน
คน
คน
คน

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้นนั้น จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริ หารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิ จเงินทุ น
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจทางการเงินในทานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้
ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล
หรื อทุจริ ต
(5) เคยต้องคาพิพากษา หรื อถูกดาเนินคดี หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ เนื่องจากกระทาความผิดตาม (4)
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทาโดยทุจริ ต
(7) มีพฤติกรรมที่ แสดงว่ามีเจตนาอาพรางฐานะการเงิ น หรื อผลการดาเนิ นงานที่ แท้จริ งของบริ ษทั ที่ มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนหรื อของบริ ษทั ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อเคยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงานหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อบริ ษทั
ที่ เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของบริ ษทั และก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง
(9) มีพฤติกรรมที่ แสดงถึงการละเลยการทาหน้าที่ ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริ ษทั และบริ ษัทย่อย ฝ่ าฝื นหรื อ
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของแต่ละปี บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและ
นาเสนอในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นต่อไป โดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคา
ขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.thaiunion.com
การจากัดอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อว่า การมีกรรมการซึ่ งมีประสบการณ์ การทางานต่อเนื่ องกับบริ ษทั เป็ นสิ่ งที่ มีค่าต่อบริ ษทั ดังนั้นจึ ง
ไม่ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่ องอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
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การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของบริ ษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดี ยวกัน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ ดา้ นนโยบาย
และการบริ หารงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดแยกกัน ดังนี้
- ประธานกรรมการ
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1) กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ
2) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจาของบริ ษทั
3) เรี ยกประชุมและเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนด
ระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจน
ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพจนสาเร็ จลุล่วง
5) สนับ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัทปฏิ บัติ ห น้าที่ อ ย่างเต็ม ความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
6) ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้
7) เป็ นผูล้ งคะแนนตัดสิ นในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้รับมอบอานาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีอานาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกาหนด
นโยบาย การตัดสิ นใจ และการใช้อานาจจัดการบริ ษทั อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด โดยมีหน้าที่ดงั นี้
1) บริ ห ารจัด การและควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานทั่ว ไปของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) รั บ ผิ ด ชอบการจัด ท านโยบายธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท แผนงานทางธุ ร กิ จ และงบประมาณ เพื่ อ น าเสนอและขออนุ ม ัติ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
3) ติดตามและรายงานฐานะของบริ ษทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโต
4) มีอานาจในการทานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื่ อง อานาจ
อนุมตั ิดาเนินการ
5) ดูแลให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบตั ิตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
6) รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
7) ติดต่อสื่ อสารกับสาธารณชน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริ ษทั
8) บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอานาจในการออก/แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุ ง ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานของบริ ษทั
9) ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง
และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจที่ ให้ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด และต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจ
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จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
ผู้บริหารระดับสู ง
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร 4 รายแรก และผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงินและด้านบัญชี ตามคานิยามของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ดังนี้
1) นายไกรสร
จันศิริ
ประธานกรรมการ
2) นายธีรพงศ์
จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO)
3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4) นายพอล
มาร์ ติน อิงลิช
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ ง (ลาออกระหว่ างปี )
5) นายยอร์ก
ไอรัล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั (GROUP CFO)
6) นายชาน
ชู ชง
Group Director, Human Resource
7) นายสเว็น
วอล์ ฟกัง มัสเซ็น
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิ งกลยุทธ์ (ลาออกระหว่ างปี )
8) ดร. ดาเรี่ ยน เมย์ แมคเบน
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริ มกิจการองค์กรและความยัง่ ยืน
9) ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผูอ้ านวยการกลุ่มนวัตกรรม
10) นายฟาซอล ซาเฟี ยต เชียคห์
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (ลาออกระหว่ างปี )
11) นายลีโอนาร์ดชั คูลเลนซ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หน่วยธุรกิจ Ingredients
12) นายซันจีฟ
แพนท์
กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (เข้าระหว่างปี )
13) นายแพทริ ค เบอทาแลนฟ์ ฟี่
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์
โดยมี นางสาวอรุ ณรัตน์ สุ รัตนจินดาภรณ์ ตาแหน่ งรองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บัญชี และควบคุม (โรงงาน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่ งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
และระหว่างปี 2561 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้าครบตามข้อกาหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559 ครบถ้วน
แผนการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง - คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญและเป็ นสิ่ งจาเป็ นของการสื บทอดตาแหน่ง
ของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจอาหาร
แช่แข็งและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง โดยมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดด้านทรัพยากรบุคคลร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ดาเนิ นการจัดทา
แผนการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
แผนการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หาร - ในแต่ละปี บริ ษทั จะมีการทบทวนตาแหน่งงานหลักขององค์กรโดยใช้กระบวนการพิจารณาตาแหน่ง
งานอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้ทราบถึงตาแหน่งงานที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) ทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต ฝ่ ายกลยุทธทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผูป้ ระสานงานในการวางแผนสื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุม
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานหลักขององค์กร และ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล ทั้งนี้ นอกจากการเสริ มสร้างความมี
ศักยภาพในการดาเนินการของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
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แผนการสื บทอดตาแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. แผนการสื บทอดตาแหน่งงานในตาแหน่งงานที่มีความสาคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็ นการวางแผนผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผูส้ ื บทอดตาแหน่งมีความพร้อมในการดารงค์ตาแหน่งนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
a. พร้อมที่จะดารงตาแหน่งทันที (Ready Now)
b. พร้อมที่จะดารงตาแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years)
c. พร้อมที่จะดารงตาแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)
2. แผนการสื บทอดตาแหน่งงานในกรณี ฉุกเฉิ น (Succession for Emergency Plan) : เป็ นการวางตัวพนักงานที่จะมารับหน้าที่
แทนผูบ้ ริ หารในตาแหน่งงานสาคัญเป็ นการชัว่ คราวเฉพาะในกรณี ฉุกเฉิ น โดยบริ ษทั ได้สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายกาหนดชื่อผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่งในกรณี ฉุกเฉิ นไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ และมีชื่อผูร้ ับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน
การจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่ งงาน จะทาควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ
แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่ วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานจะ
ร่ ว มกัน ประเมิ น ศัก ยภาพของพนั ก งาน และ ก าหนดแผนพัฒ นาพนั ก งานรายบุ ค คล (Individual Development Plan) อย่างชัด เจน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานที่เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ เพือ่ ใช้ในการทาแผนพัฒนาขึ้นเป็ นขั้นตอน และ
มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามความ
จาเป็ น เพื่อให้มนั่ ใจว่า พนักงาน และ องค์กร จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ง
และนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการสื บทอดตาแหน่งงานขององค์กรต่อไป
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
และเป็ นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างสม่าเสมอ
2. ควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นงาน กลยุทธ์ และ
งบประมาณตามที่มีการอนุมตั ิไว้
3. อนุมตั ิงบประมาณเพื่อการลงทุน การทารายการการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกูย้ ืมหรื อการขอสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การให้กยู้ มื เงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริ ษทั ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิ น สอบทานระบบการควบคุ มภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การท ารายการเกี่ ยวโยงกัน การปฏิ บัติต ามกฎหมายและระเบี ยบข้อ บังคับ ที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมถึ งการกากับ ดู แลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พิจารณานโยบายและแนวทางบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
6. แต่งตั้งตัวแทนไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
อัตราการ จานวน
บริ ษทั ย่อย
ตัวแทนของบริ ษทั
ตาแหน่งใน TU
ลงทุน กรรมการ
บจ. ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม

99.66%

9

1.
2.
3.
4.

บมจ. สงขลาแคนนิ่ง

99.55%

7

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน

99.00%

6

1.
2.
3.
4.

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตั้งจันสิ ริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนคร นิรุตตินานนท์ *

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ หารของ SC

98.00%

5

1.
2.
3.
4.
5.

นายไกรสร จันศิริ
นายชวน ตั้งจันสิ ริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชาน ชู ชง
นางพรทิพย์ ขาประไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Group Director, HR
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หาร

บริ ษัทย่ อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ ง (SC)

บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์
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นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตั้งจันสิ ริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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บริ ษทั ย่อย
บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู

บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์

บจ. ทีเอ็มเอซี

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

51.00%

66.90%

51.00%

12

9

8

บริ ษัทย่ อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ (TFM)

บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่

100.00%

8

บริ ษัทย่ อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)

ตัวแทนของบริ ษทั

ตาแหน่งใน TU

1.
2.
3.
4.

นายไกรสร จันศิริ
นายชวน ตั้งจันสิ ริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

5.
6.
1.
2.
3.

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
นายชาน ชู ชง
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

MD กลุ่มธุรกิจกุง้
Group Director, HR
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

75.00%

6

(117)

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. นายชาน ชู ชง
5. นายชาน ฮอน กิต *

Group Director, HR
ประธานกรรมการของ SC

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *

CEO ของ TFM

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
3. นางอุรา ภาวศุทธินนท์ *

CEO ของ TFM
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน ของ TFM
กรรมการบริ หารของ TMAC
กรรมการบริ หารของ TMAC
กรรมการบริ หารของ TMAC

4. นางสาวดุษฏี จันทร์เจริ ญ *
5. นายไทโซ วาตานาเบ้ *
6. นายเคนโกะ มอริ โมโต้ *

บจ. ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่
บริ ษทั ย่ อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2.
3.
4.
5.

CEO ของ TFM
กรรมการบริ หารของ TMAC
กรรมการบริ หารของ TMAC
กรรมการบริ หารของ TMAC

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
นางสาวดุษฏี จันทร์เจริ ญ *
นายไทโซ วาตานาเบ้ *
นายเคนโกะ มอริ โมโต้ *
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บริ ษทั ย่อย
บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

94.44%

6

บริ ษัทย่ อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)

บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กา (สหรัฐอเมริ กา)

100.00%

4

90.00%

5

ชื่อเดิม “บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชัน่ แนล”

บจ. อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิ เซส
ชื่อเดิม บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง

ตัวแทนของบริ ษทั
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2.
3.
4.
5.
6.

นายถวิล นันทธีโร *
นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
นางสาวดุษฏี จันทร์เจริ ญ *
นายไทโซ วาตานาเบ้ *
นายเคนโกะ มอริ โมโต้ *

กรรมการของ TFM
MD ของ TFM
กรรมการบริ หารของ TMAC
กรรมการบริ หารของ TMAC
กรรมการบริ หารของ TMAC

1.
2.
3.
1.
2.
3.

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชาน ชู ชง
นายสุ ทธิเดช อมรเกษมวงศ์
นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Group Director, HR
MD กลุ่มธุรกิจปลา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร
MD กลุ่มธุรกิจกุง้

4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
5. นายคมกฤช ซอโฉม

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ (สหรัฐอเมริ กา)

4

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

82.00%

6

1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

4. นายยอร์ก ไอรัล

Group CFO

(สหรัฐอเมริ กา) บริ ษัทย่ อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน
นอร์ ท อเมริ กา (TUNA)

บจ. ยูเอส เพ็ท นูทรี ชนั่ (แคนาดา)

4

1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ *

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ TUM

100.00%

4

1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายนคร นิรุตตินานนท์ *

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารของ SC

100.00%

2

1. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษัทย่ อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง (SC)

บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (มอริ เชียส)

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

100.00%

บริ ษัทย่ อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริ กา
(TUNA)

บจ. ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด (เวียดนาม)

ผูอ้ านวยการกลุ่มความปลอดภัย อา
ชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม

100.00%

บริ ษัทย่ อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ ท อเมริ กา
(TUNA)

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์

ตาแหน่งใน TU
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บริ ษทั ย่อย
บจ. คิง ออสการ์ เอเอส (นอร์เวย์)

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

100.00%

7

บริ ษัทย่ อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ เวย์ เอเอส

1.
2.
3.
4.

ตัวแทนของบริ ษทั

ตาแหน่งใน TU

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายยอร์ก ไอรัล
ลุดโดวิค รี กีส เฮนรี่ การ์ นิเยร์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Group CFO
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชีและควบคุมผล
การดาเนินงานกลุ่มบริ ษทั

100.00%

5

1. นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายราวิ น เดอร์ สิ งห์ เกรวาล กรรมการ
ซาบจิตต์ เอส

บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอเอส (Norway)

100.00%

5

1. นายยอร์ก ไอรัล

Group CFO

บมจ. แพ็คฟู้ด

99.73%

7

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ

MD กลุ่มธุรกิจกุง้

4. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Business
Development
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร

บจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (ฝรั่งเศส)
ชื่อเดิม “เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส”
บริ ษัทย่ อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน อิ นเวสเม้ นท์ โฮลดิง้

5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์

บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น

100.00%

5

บริ ษัทย่ อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Business
Development
MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กงุ้

4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์

บจ. ทักษิณสมุทร

100.00%

4

บริ ษัทย่ อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Business
Development
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร

4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
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ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ย่อย
บจ. โอคินอสฟู้ด

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

100.00%

ตัวแทนของบริ ษทั

8 1. 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริ ษัทย่ อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
5. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี

กรรมการบริ หาร
MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กงุ้
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Business
Development
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร
กรรมการบริ หารของ PPC

6. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
7. นายผณิ ศวร ชานาญเวช *

60.00%

7 5. 1. นายชาน ติน ชู *

บจ. รู เก้นฟิ ช เอจี (เยอรมนี)

51.00%

3

บจ. ซีฟ้ดู อินเตอร์เนชัน่ แนล ทรี (สหรัฐอาหรับเอ

50.00%

5 6. 1. นายชาน ติน ชู *

บจ. ซีฟ้ดู อินเตอร์เนชัน่ แนล วัน FZCO (สหรัฐ

ตาแหน่งใน TU

กรรมการบริ หารของ TUM

อาหรับเอมิเรตส์)
1. นายยอร์ก ไอรัล

Group CFO
กรรมการบริ หารของ TUM

มิเรตส์)

บจ. ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) (จีน) 100.00%
Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red
Lobster)

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป

99.99%

บจ. ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสท์เมนต์ โฮลดิ้ง
(ฮ่องกง)

100.00%

บจ. ธรรมชาติ ซีฟ้ดู รี เทล

25.01%

3
2

3

2
2

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายเชง นิรุตตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ

MD กลุ่มธุรกิจกุง้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายยอร์ก ไอรัล

Group CFO

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. นายยอร์ก ไอรัล

Group CFO

นอกจากนี้ บริ ษทั ยังกาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยงที่
สอดคล้องกับบริ ษทั
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9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่ งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็ นอิสระภายในกรอบของการกากับดูแลกิจการที่ ดีซ่ ึ งถือปฏิบตั ิมาโดย
สม่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ เสมือนเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก และได้จดั ทารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส และ
เผยแพร่ รายงานสรุ ป ณ วันสิ้ นปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
บริ ษทั ยังกาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็ นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งเป็ นรายการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่ การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
หน้าที่ ในการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิ ติภาวะต่อสานักงานกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทา
การหลังจากวันที่ ซื้ อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ซึ่ ง
ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมการได้มีการจัดทาแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั แล้ว แบ่งเป็ นหัวข้อหลักดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ ยง
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) หน้า 206-213
นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ยังเป็ นผูด้ ูแลตรวจสอบความเพี ยงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ตลอดจนติดตามดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า สามารถดู แลและป้ องกัน
ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดาเนิ นงาน ดังนั้น จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้า
ตรวจสอบในส่ ว นงานต่ างๆ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยระหว่างปี ที่ ผ่ านมา และได้ร วบรวมเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยีย่ มและประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ในประเทศ 8 บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ 5 บริ ษทั โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงั นี้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
บัญชี การเงิ น การบริ หารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หารพนักงานหรื อที่ปรึ กษาใดๆ ของบริ ษทั
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ดังนี้
1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 14 ครั้ง

2. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 13 ครั้ง

3. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ม อบหมายให้กากับดู แลตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี 2561 มีดงั นี้
การสอบทานงบการเงิน
• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ สาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2561 ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) และงบการเงิ น รวมของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย โดยได้สอบทานประเด็นที่ สาคัญรายการพิเศษ และได้รับคาชี้ แจงจากผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายจัดการ สายงานตรวจสอบทั้ง
ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็ นที่พอใจว่าการจัดทางบการเงิน รวมทั้งการเปิ ดเผยหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
จึ งได้ให้ค วามเห็ น ชอบงบการเงิ น ดังกล่ าว ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี ได้ส อบทานและตรวจสอบแล้วเป็ นรายงานความเห็ น อย่างไม่มี เงื่ อ นไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน มี
ความเป็ นอิสระและได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี
การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบริ ษทั และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามหลักการที่กาหนดไว้
อย่างเคร่ งครัด บริ ษทั มีการนานโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิและขยายผลไปใช้กบั บริ ษทั ย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้ง
การกากับดูแลกิจการโดยคานึงถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ น ธุ รกิ จอย่าง
เคร่ งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผูส้ อบบัญชี การสอบทานรายการที่
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เกี่ยวโยงกัน การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงาน การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
ประชุมกรรมการ การปฏิบตั ิหน้าที่ของสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุ ปอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ ยง
• บริ ษทั มีหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูป้ ระสานงานและรับผิดชอบงานบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร และมีอนุ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง มีกรรมการอิสระเป็ นประธานอนุ กรรมการทาหน้าที่ พิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการ
จัดการความเสี่ ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ ยงและติดตามการบริ หารความเสี่ ยง การพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กาหนดไว้
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงาน
ตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ ไม่พบข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ
และสายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุ ปว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอรวมทั้งผูส้ อบ
บัญชีได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็ นประจาทุ กปี สาหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงาน
ตรวจสอบได้ให้ความสาคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่ องมือในการตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน
ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การสอบทานการเปิ ดเผยรายการเกีย่ วโยงกันและการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษัท
• ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผูบ้ ริ หารว่าบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ มี
การเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากรายงานและคายืนยันของผูบ้ ริ หารที่
รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิและมีการเปิ ดเผยรายการเกี่ ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด และกฎระเบียบ
การตรวจเยีย่ มบริษัทและบริษัทย่อย
• คณะกรรมการตรวจสอบได้ไปตรวจเยีย่ มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศรวม 7 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศรวม 5 บริ ษทั ได้
ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารของแต่ละบริ ษทั สอบทานระบบการปฏิบตั ิงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการ
บริ หารสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน ปั ญหาเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยีย่ มชมโรงงานเพื่อ
ดูกระบวนการผลิต การบริ หารคลังสิ นค้าและสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ามกฎบัตร โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต และสามารถขอข้ อมูลได้ โดยไม่ จากัด
• คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผูจ้ ดั การทัว่ ไป - สายงานตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
• คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผ่านมาเป็ นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติรวมทั้ง
พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี แล้ว เห็ นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งนายพงทวี รัตนะโกเศศ
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และ/หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ และ / หรื อ นายวิเชียร กิ่งมนตรี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การประชุมร่ วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่ มฝี ่ ายจัดการของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่ องความ
เป็ นอิสระในการสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และความ
ร่ วมมือของหัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงานของผูร้ ับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้ยืนยันว่ามีความเป็ นอิสระในการ
สอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่ วมมือดี
ข้อสังเกตและข้อแนะนาได้รับความร่ วมมื อในการปรับปรุ งแก้ไข ระบบควบคุ มภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยงอยู่ในเกณฑ์
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยูใ่ นเกณฑ์ดี
การติดต่ อคณะกรรมการ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ เสนอข้อร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนามาซึ่งความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั การกระทาใดที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรื อผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั โดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งมาที่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1) ส่งไปรษณี ยต์ ามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษทั / สานักประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
2) ส่งผ่านอีเมลล์
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaint@thaiunion.com
คณะกรรมการบริ ษทั ผ่านเลขานุการบริ ษทั ที่ cg_ethics@thaiunion.com
3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลือกแผนกที่ตอ้ งการติดต่อเป็ น Company
Secretary
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2561 (เฉพาะบริษัทในประเทศไทย)
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
1) ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม -0- บาท
2) สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา รวม 13 บริ ษทั มีจานวนเงินทั้งสิ้น 15,813,281 บาท
9.6.2 ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการตรวจสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจานวนเงินรวม -0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ให้แก่สานักงานสอบ
บัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่
ผ่านมา รวม 7 บริ ษทั มีจานวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
- ค่าบริ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึ กษาด้านภาษี มีจานวนทั้งสิ้น 8,461,442 บาท
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9.7 การนา CG CODE ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งบริ ษทั ควรจัด
ให้มีข้ ึน เพื่อช่วยส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเป็ นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วย
เหตุน้ ี คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ า มี
วิสัยทัศ น์ และความรั บ ผิด ชอบ มี โครงสร้ างการบริ ห ารงานที่ มีก ารควบคุ ม และติ ดตาม ตลอดจนการถ่วงดุ ลอานาจ เพื่ อ ให้เกิ ด การ
บริ หารงานที่มีความเป็ นธรรม มีจริ ยธรรมและความโปร่ งใส คานึงถึงสิ ทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่ งจะส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อให้การดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้ใน
ระยะยาว
การปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผลและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายในปี 2561 ซึ่งพบว่าได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
ไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่ องที่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ดังนี้
หลักการ/แนวปฏิบัตทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

คาชี้แจงของบริษัท

สื บเนื่ องจากการจัดทารายงานประจาปี จาเป็ นต้องรอข้อมูลผลการดาเนิ นงาน
การจัดส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ที่จะถูกจัดทาและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตให้แล้ว
เสร็ จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้ นงวดบัญชี วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งบริ ษทั มี
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
กาหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิผลการดาเนิ นงานใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นต้องใช้เวลาปิ ดสมุดทะเบี ยนไม่น้อยกว่า 14
วัน เพื่ อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั กาหนดไว้ในวันที่ 7 มีน าคม 2561
หลังจากนั้นจะสามารถส่ งออกหนังสื อเชิญประชุมได้หลังจากปิ ดสมุดทะเบียน
ประมาณ 8 วันทาการ เนื่ องจากต้องรอรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นจากการปิ ดสมุดทะเบียน
และการบรรจุซองไปรษณี ย ์ ซึ่ งก็คือวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในขณะที่ บริ ษทั ได้
กาหนดวัน ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทาให้ไม่
สามารถส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวัน
ประชุม
หมวดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
พร้ อ มเอกสารประกอบไว้อ ย่า งครบถ้ว น ผ่ า นทางเว็บ ไซด์ ข องบริ ษัท ที่
www.thaiunion.com ตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
34 วัน นอกจากนี้ บริ ษทั เข้าใจดีวา่ บริ ษทั อาจเลื่อนเวลาจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ออกไปเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลาที่มากขึ้นในการอ่านและศึกษาข้อมูล
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หลักการ/แนวปฏิบัตทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

คาชี้แจงของบริษัท
จากหนังสื อเชิญประชุม แต่เพราะบริ ษทั เห็ นว่าในเดือนเมษายนเป็ นเดื อนที่ มี
วัน หยุ ด ราชการค่ อ นข้ า งมาก ท าให้ จ านวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ ที่ มี ก ารจัด ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หลัง ช่ ว งวัน สงกรานต์ มี จ านวน
ค่อนข้างมาก จึงเห็ นว่าการจัดประชุมที่เร็ วขึ้นจะทาให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสในการ
เข้าร่ วมประชุมมากขึ้น

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการของบริ ษทั ควรเป็ นกรรมการ
อิสระ

ประธานกรรมการของบริ ษทั คือ นายไกรสร จันศิ ริ ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งธุ รกิ จของ
บริ ษ ัท รวมถึ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ จึ งเป็ นผลท าให้ขาดคุ ณ สมบัติ ของการเป็ น
กรรมการอิสระ แต่เมื่อคณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านสมควรเป็ นประธานกรรมการของบริ ษทั ต่อไป
เนื่ อ งจากท่ านเป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ อ ัน ยาวนาน และมี วิสัยทัศน์ ที่ กว้างไกล
สามารถควบคุมดูแลให้มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้
เกิ ดวัฒ นธรรมองค์กรที่ มีจริ ยธรรมและการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี อี ก ทั้งท่ าน
สามารถควบคุมการประชุมตลอดจนให้ค วามเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ทั้งนี้ สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานของบริ ษทั ที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริ ษทั จด
ทะเบี ยนที่ มีมูลค่าตลาด 2 หมื่น ล้านบาท กลายเป็ นหนึ่ งแสนล้านบาท ทาให้
บริ ษทั มีความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตมาจนถึงปั จจุบนั นี้

กรรมการอิสระไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการของ แม้วา่ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั มานานถึง 18 ปี แต่
บริ ษทั เกิน 9 ปี
ด้วยความตั้งใจและทุ่ ม เทให้กับ การท างานอย่างเต็ม ความสามารถ ดู ได้จาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านมานั้น ทาให้คณะกรรมการมีความ
เชื่ อมัน่ ว่าจะไม่ก่อให้เกิ ดความไม่อิสระอย่างแน่ นอน ประกอบกับกรรมการ
อิสระอี ก 3 ท่านก็ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกับบริ ษทั นานมากนัก จึ งทาให้เกิ ดการ
ถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม
กรรมการของบริ ษทั แต่ละคนควรเข้าร่ วมประชุม
อย่ า งสม่ า เสมอ (มากกว่ า ร้ อ ยละ 75 จากการ
ประชุมทั้งหมด)

ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ มาจากพันธมิตรทาง
ธุรกิ จยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริ ษทั มิตซู บิชิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้แก่ นายคิโย
ทากะ คิ คู ชิ มี ถิ่ น พ านั ก ในประเทศญี่ ปุ่ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการได้ตามที่กาหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้จดั ส่ งข้อมูลวาระการ
ประชุ ม และเอกสารสนับ สนุ น ให้ กับ กรรมการทุ ก ท่ า น และเปิ ดโอกาสให้
กรรมการสอบถามและให้ความเห็ นโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้าน
การเงิน (GROUP CFO) ของบริ ษทั ก่อนวันประชุม
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หลักการ/แนวปฏิบัตทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

คาชี้แจงของบริษัท

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง
อย่างน้อย 1 คน

บริ ษทั มีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะ
วิช าชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่ เพราะในปั จจุ บัน บริ ษ ัท มี จานวน
กรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั มีโอกาสในการสรรหา
กรรมการเพิ่ม บริ ษทั ก็พร้อมและยินดี ที่จะมีกรรมการอิสระที่ เป็ นผูห้ ญิงอยู่ใน
คณะกรรมการอย่างแน่นอน

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ CG Committee

บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

บริ ษทั ควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผบู ้ ริ หารใน
การซื้ อหลักทรัพ ย์ของบริ ษ ัทโดยมี ระยะเวลาใน
การใช้สิทธิ มากกว่า 3 ปี กาหนดราคาใช้สิทธิที่สูง
กว่า ราคาตลาด ณ ช่ ว งเวลาที่ มี ก ารจัด สรรสิ ท ธิ
รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%

บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัตทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์ กรทีส่ ร้ างคุณค่ าให้ กจิ การอย่ างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษทั นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อถือหุน้ เพิ่มขึ้นลดลงในบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ในเครื อในระหว่างรอบปี บัญชี ทั้งนี้อานาจการตัดสิ นใจและดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ดังกล่าว เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ง
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ
(1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุน้ หรื อเพิม่ / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั
(4) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื ออยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุ
ให้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และการกากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไป
ตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี และคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหัวข้อ 8.1 “คณะกรรมการบริ ษทั ” หน้า 74
หลักปฏิบัตทิ ี่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักรวมถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษทั โดย
คานึงถึงสภาวะการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพือ่ ให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทาให้ทราบถึงตาแหน่งของการแข่งขัน และการวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันในตลาด
เพื่อกาหนดและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งมีท้ งั โอกาสและอุปสรรคต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งนี้เพื่อนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้
ส่งเสริ มให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่คานึงถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยการร่ วมมือกันของ
พนักงานทุกคนในองค์กรในการช่วยกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นองค์กรอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่าย
จัดการนาไปปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่ งบทบาทที่ ชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารไม่ใช่บุคคลเดี ยวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
กาหนดบทบาทของฝ่ ายจัดการ และควบคุมดู แลการปฏิ บัติงานของฝ่ ายจัดการให้ปฏิ บัติงานอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั อย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับบุคลากรที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงซึ่งเป็ นตาแหน่งบริ หารที่สาคัญ เช่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร(CEO) รวมถึงตาแหน่งอื่นๆ เทียบเท่ากรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงต้องกากับดูแลให้การสรรหา
บุคลากรดังกล่าวเป็ นไปอย่างเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
หน้า 110
หลักปฏิบัตทิ ี่ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ตามเป้ าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นในการเป็ นผูน้ าด้านอาหารทะเลที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดใน
โลก การพัฒนาที่ยงั่ ยืนถือเป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจ และยังป็ นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สาหรับใช้เป็ นกรอบในการตัดสิ นใจ
และการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ สาหรับเป้ าหมายที่จะเป็ นผูน้ าในการสร้างความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริ ษทั มีกลยุทธ์อนั
ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักดังนี้
1. การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
2. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมและถูกต้องตามกฏหมาย
3. การดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
4. การดูแลชุมชน
5.1) การสร้ างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียทุกส่ วน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากบริ ษทั มีพนั ธกิจในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนั้น นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลักของไทยยูเนี่ยนที่ช่วยสร้างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดอนาคตการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม หรื อ Global Innovation Incubator (Gii)
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เป็ นศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และกระบวนการผลิตรู ปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิม่ มูลค่า
ให้กบั ธุรกิจอาหารทะเลของบริ ษทั ทาหน้าที่ดา้ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงพื้นฐานในวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการ
แปรรู ปและการต่อยอดวัตถุดิบที่เหลือให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิม่ โดยเน้นความสาคัญไปที่ 1) การสร้างเสริ มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณค่าทางโภชนาการ และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค การเร่ งสร้างความยัง่ ยืนของทรัพยากรโดยคิดค้นวิธีการใช้วตั ถุดิบจากการประมง
อย่างคุม้ ค่า 2) ปรับปรุ งกระบวนการและเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ 3) การ
ก่อให้เกิดรายได้ให้กบั องค์กรจากผลงานวิจยั และการพัฒนา
ศูนย์นวัตกรรมดาเนินงานอยูบ่ นฐานความร่ วมถือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล
และนักวิชาการ โดยร่ วมกันสร้างสรรและประสานองค์ความรู ้ระหว่างนักวิชาการและผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิด
นวัตกรรมที่จะเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
5.2) การประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบตั ิที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากเห็นความสาคัญของการสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดจนการได้รับความร่ วมมือระหว่างกัน
ซึ่งจะส่งผลต่อบริ ษทั ให้
สามารถสร้างความมัง่ คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มนั่ คงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
บริ ษทั ที่เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย ตลอดจนกาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม โดยจัดทานโยบายเป็ นแนวทางได้ดงั นี้
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วยการดาเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่าง
สม่าเสมอและยัง่ ยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ใจและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู ้
ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ไม่แสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งคานึงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมัน่ ที่ผถู ้ ือหุน้ มีให้กบั บริ ษทั ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็ นที่พอใจสูงสุดแก่ผู ้
ถือหุน้
ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื่ องถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส
ภาษา หรื อตาแหน่ ง ไม่มีการใช้หรื อสนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุ ษย์ และไม่สนับสนุ นแนวทางการทุจริ ตและคอรัปชัน่ ทุ ก
รู ปแบบ
บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิ การของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึ งดูดคนเก่งจาก
ภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิงาน โดยคานึ งถึง ความเป็ นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบี ยบข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิ จและค่านิ ยมของ
องค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดยพิจารณาจาก
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายใน
บริ ษ ัทฯ ซึ่ งประเมิ นจาก ขอบเขตความรั บ ผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์ แ ละทักษะที่ ใช้ในการทางานที่ แตกต่างกัน
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และผลการดาเนิ นการของบริ ษทั เพื่อผลักดัน
วัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี แผนการประกันสุ ขภาพ การประกันชี วิต การประกันอุบตั ิเหตุ การจัดสถานที่ ออกกาลังกาย การจัดกิ จกรรมสันทนาการต่างๆ
เพื่อให้พ นักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และที่ สาคัญบริ ษทั ได้จดั สรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ ช่วยการยังชี พของพนักงานและ
ครอบครัวหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว ในรู ปแบบของเงินบาเหน็จเกษียณอายุ ซึ่งบริ ษทั จะกันเงินสารองไว้ทุกๆ ปี เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าบริ ษทั สามารถจ่ายเงินทดแทนให้กบั พนักงานตามสิ ทธิ ที่พึงมีได้ในอนาคต และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีการเตรี ยมความ
พร้อมด้านการเงิ น ก่อนเข้าสู่ วยั เกษียณเป็ นการล่วงหน้า จึ งได้ร่วมกับสานักงานประกันสังคมจัดหลักสู ตรอบรมเกี่ ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการรักษารายได้ของพนักงานใน
รู ปของค่าจ้างและผลประโยชน์ โดยขยายความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มใน
กรณี ที่มีการย้ายฐานการผลิตที่มีเหตุให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กบั พนักงาน เช่น ค่าย้ายที่พกั ค่าขนย้าย ผลประโยชน์เพิ่มเติม
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็ น ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนปี ละ 1
ครั้ง โบนัสประจาปี กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีให้กบั พนักงานในทุกระดับ โดยบริ ษทั สมทบตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 10
ของเงินเดือน ขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานเป็ น
เงินรวมทั้งสิ้น 47.12 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในคู่มือสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั สารองเงินเกษียณสาหรับปี 2561 เท่ากับ 79.30 ล้านบาท และในปี 2561 บริ ษทั ได้
จ่ายเงินเกษียณสาหรับพนักงานเป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 23.54 ล้านบาท
การพัฒนาบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั คือ พนักงานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร และมีศกั ยภาพที่แตกต่างกันไป ทุกคน
สร้างคุณค่าให้กบั องค์กรในผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมีความสามารถหรื อมี
ข้อเด่นของตัวเอง ซึ่งทางบริ ษทั จะทาให้พนักงานทุกๆ คนรู ้และช่วยให้พวกเขาสามารถนาข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดังนั้น ทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์หลักของบริ ษทั และเป็ นพันธสัญญาของคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง เรา
มุ่งเน้นการนาเสนอวิธีการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นที่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิ บัติงาน
เพื่อให้ไปสู่ องค์กรที่ มีมาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรี ยน (Classroom training) การสอนงานและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริ ง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบ
ไปด้วยรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่ น และเป็ นรากฐานสู่
ความสาเร็ จในระยะยาว
• การฝึ กอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิ ยมองค์กร การเรี ยนรู ้วฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากทั้งในและ
นอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จาเป็ น เพือ่ นาไปสู่ความเป็ นเลิศ
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ระบบพีเ่ ลี้ยง การสอนงาน และการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อส่งเสริ มและสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า
• โครงการเรี ยนรู ้งานข้ามสายงาน เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ การแบ่งปั น และความร่ วมมือ
• การมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ด้วยทรัพยากรสาหรับการเรี ยนรู ้และการสอนงานเพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต
• การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่ งเสริ มเพิ่มพูนทักษะและกระตุน
้ แรงบันดาลใจ สร้างเครื อข่าย รวมทั้งวิสยั ทัศน์ในระยะ
ยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
• การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้า
ให้กบั พนักงานทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
• กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทัว่ โลกและ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
ส าหรั บ รายละเอี ย ดของการฝึ กอบรมพนัก งานและผู ้บ ริ ห ารส าหรั บ ปี 2561 ในหั ว ข้อ ที่ เกี่ ย วกับ ความเป็ นผูน้ า มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ทักษะความเป็ นมืออาชีพ และการฝึ กอบรมในงาน มีจานวนดังนี้
จานวนชัว่ โมงรวมการฝึ กอบรม 328,950 ชัว่ โมง
จานวนชัว่ โมงเฉลี่ยต่อพนักงานรายบุคคล 23.83 ชัว่ โมง
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริ ษทั รวมถึงผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและทัว่ ถึง โดยการจัด
ประชุมผูบ้ ริ หารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดาเนินการ เป้ าหมายประจาปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงเป็ นการให้ขวัญและกาลังใจในการปฎิบตั ิงานในสถานการณ์ต่างๆ
•

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้
- ผลิ ต สิ น ค้าอาหารที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อ นกลับ ได้ (Traceability) ภายใต้
กระบวนการผลิตที่ ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
- กาหนดราคาสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสิ นค้าและบริ การ ที่ลูกค้าต้องการ
- ดาเนิ นการโดยให้มีตน้ ทุนที่ เหมาะสมเท่าที่ จะเป็ นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริ การที่ ได้มาตรฐานของบริ ษทั ตามที่
ลูกค้าได้กาหนดไว้
- ส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรื อสู งกว่า และตรงตามกาหนดระยะเวลาส่ งมอบตามที่
ได้ตกลงกับลูกค้า
- ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีงาม ตามเหตุและผล ซื่ อสัตย์สุจริ ต เอาใจใส่ ลูกค้าทุกคนด้วยความ
เป็ นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิ น
- ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อป้ องกันและร่ วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
- จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้ งั คุณสมบัติและรายละเอียดของสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนวิธีการใช้ วิธีการ
เก็บรักษา ให้กบั ลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การอื่นๆ ที่ ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี ขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ โดยไม่กล่าวเกิ นความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าแบบยัง่ ยืน

(132)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

- ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า ไม่นาความลับของลูกค้าไปเปิ ดเผยหรื อใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
- จัดให้มีช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ โดย
ดาเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
- ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้
บริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้า รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้แสดงความ
คิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทางานร่ วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้ โดยไม่นาไปเปิ ดเผย
ต่อบุ คคลอื่ น บริ ษทั มี น โยบายการคัดเลื อกคู่คา้ โดยมี การพิจารณาเรื่ องการใช้แรงงานที่ ถูกกฎหมายทุ กครั้ง รวมทั้งมี การสื่ อสารให้
รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
สิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานในการคัดเลือกคู่คา้ และมีการเปรี ยบเทียบราคา หรื อการประกวดราคา ซึ่งต้องอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อความโปร่ งใสในงานด้านจัดซื้อ
และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ ายการตลาดร่ วมกับลูกค้า ฝ่ ายจัดซื้อร่ วมกับคู่คา้ และผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ฝ่ ายการ
บุคคลร่ วมกับพนักงาน ฝ่ ายประสานงานราชการและฝ่ ายธุรการร่ วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ ายการเงินร่ วมกับตลาดเงินและสถาบัน
การเงิ น ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ ายสื่ อสารองค์กรร่ วมกับสื่ อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้ริเริ่ ม
กิจกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปี จานวนมาก อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยัง่ ยืน และศักยภาพ
ในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจับมือเป็ นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพือ่ การลงทุนด้านทรัพยากรที่ ยงั่ ยืน
ความร่ วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาเชิงลึก ร่ วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรู ้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล
การเข้าไปมีส่วนและร่ วมขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ ร่ วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิ จ
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน การเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ ในงานด้านการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนกับองค์กร
ภาคเอกชน หน่วยงานกากับตลาดเงินและตลาดทุน เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุ จริ ตและเคร่ งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับ
ผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนาไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิ ดข้อมูลหรื อ
ข้อเท็จจริ ง ซึ่งจะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุที่จะทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา บริ ษทั ก็จะแจ้งเจ้าหนี้
และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สนับสนุนการร่ วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็ นประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค สนับสนุนและส่ งเสริ มการค้าเสรี เป็ นธรรมมิใช่เป็ นไปเพื่อการ
ผูกขาดอันจะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคในภาพรวม จึงทาให้ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นที่อาศัย
และทางานในทุกภูมิภาคที่กลุ่มบริ ษทั มีการดาเนินธุรกิจอยู่ โดยทางานร่ วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรนานาชาติ
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และภาคประชาสังคม เช่น การให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการที่ดีต่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อนั
เกิ ด จากภัย พิ บัติ แ ละความอดอยากทุ ก ๆ ปี ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในความมุ่ งมั่น เพื่ อ สนับ สนุ น เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน ขององค์ก าร
สหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่ องของการขจัดความหิ วโหย เป็ นต้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ:
- จัดตั้งศูนย์เตรี ยมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรี ยน เพื่อลูกหลานแรงงานข้ามชาติและแรงงานท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
- จัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา AEC สานสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาภาษาล่ามหรื อผูป้ ระสานงานด้านภาษาในการ
สื่ อสารกับแรงงานข้ามชาติ
- โครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนท้องถิน่ การส่งเสริ มมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรี ยน ครอบคลุม
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย โครงการผูน้ าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน
(CONNEXT ED) มีเป้ าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนภายใต้การกากับของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร โดยการ
สนับสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยให้ธุรกิจคงอยูไ่ ด้ในเชิงพาณิ ชย์ ช่วยให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนท้องถิ่น
ได้มากขึ้นทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดาเนิ นงานของบริ ษทั ต้องมัน่ ใจได้วา่ จะไม่สร้างหรื อก่อ
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความยัง่ ยืน บริ ษทั ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านอาหารทะเลระดับโลก
จึ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการสร้ างมาตรฐานให้ กับ การด าเนิ น งานด้านสิ่ งแวดล้อ มในทุ ก การด าเนิ น งานและในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานด้วย
SeaChange ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ความยัง่ ยืนของบริ ษทั ที่ มีเป้ าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิ งบวกให้เกิ ดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลโลก และเป็ นแนวทางการดาเนิ นงานที่ ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุ รกิจอาหารทะเลตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการ
จัดการของเสี ย หัวใจหลักของกลยุทธ์คือ ความยัง่ ยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของบริ ษ ัทได้อย่างเต็ม รู ป แบบตั้งแต่การจับไปจนถึ งผลิ ตภัณ ฑ์พ ร้ อมบริ โภค ท าให้บริ ษทั สามารถระบุ ตรวจสอบและปรับ ปรุ งการ
ดาเนินงานในเรื่ องสาคัญ เช่น เรื่ องแรงงาน เรื่ องการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ดาเนินการ:
- โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดี ย เพื่อพัฒนาการจัดการสามสายพันธุ์ปลาทูน่าเขตร้อนในเชิ ง
พาณิ ชย์ ตามพันธสัญญาเรื่ องความยัง่ ยืนด้านอาหารทะเลซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของความร่ วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(WWF)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพให้แก่ฟาร์ มคู่คา้ ของบริ ษทั เพื่อช่ วยให้คู่คา้ พัฒนาแนวปฏิ บัติในการบริ หารจัดการฟาร์ มได้ตรงตาม
มาตรฐานของการรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (BAP) นามาซึ่ งมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการ
บริ หารจัดการน้ า
- บริ ษทั ร่ วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรม
ประมง ให้การสนับสนุนโครงการริ เริ่ มเพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนและส่งเสริ มชีวติ ความเป็ นอยู่
- บริ ษทั เปิ ดตัวโครงการนาร่ องเพื่อทดสอบรู ปแบบการวัดข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิ กส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งจะใช้การเชื่อมจากแอปพลิเคชัน่ บนมือถือและสัญญาญดาวเทียมในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฏหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม นับเป็ นครั้งแรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยที่ใช้ระบบการสื่ อสารดังกล่าว
- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
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- การใช้นวัตกรรมและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ าและไฟฟ้า
- การใช้นวัตกรรมพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อลดความกังวลในด้านสิ่ งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็ นขยะจากอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพลาสติกในท้องทะเล ด้วยโครงการประเมินวงจรชีวติ ของบรรจภัณฑ์ เพื่อทาความเข้าใจในการหาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอบโจทย์
มาตรฐานต่างๆ ด้านสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยังผูบ้ ริ โภค และการกาจัด
สาหรับกิจกรรมที่ดาเนินการตลอดปี 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในหน้า 146
นอกเหนื อไปจากนโยบายที่กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยนจะต้องดาเนิ นกิจการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด กฎหมาย และพันธะสัญญา
อื่นๆที่กลุ่มบริ ษทั เกี่ยวข้อง บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนารากฐานของการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานไว้ในการดาเนินงานทางธุรกิจอย่างเป็ นระบบ โดยมีเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริ ษทั ที่จะ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลงร้อยละ 30 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดการใช้น้ าลงร้อยละ 20 ต่อตันผลิตภัณฑ์ และลดขยะไปสู่การฝังกลบ
ร้อยละ 20 ต่อตันผลิตภัณฑ์ การให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ โดยสามารถสรุ ปแผนดาเนินการได้ดงั นี้
1. การมีนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัยและความปลอดภัย ซึ่ งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่ วม
ของพนักงานในการป้ องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)
2. การจัดตั้ง ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่ งมีอุปกรณ์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพื่อ
เป็ นศูนย์รวบรวมความรู ้ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้กบั พนักงาน
3. การอบรมพนักงานทั้งก่ อนเริ่ มงาน และระหว่างปฏิ บัติงาน การฝึ กอบรมนี้ จะถูกจัดขึ้ น ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
พนักงานนั้นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานจะมีความรู ้ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
จากงานที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่
4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่า พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมายหรื อมีคุณสมบัติ
ที่กฎหมายกาหนด ไม่วา่ จะเป็ นด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรื อความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ การประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัย และความปลอดภัย เพิ่มเติมจากที่ กฎหมายท้องถิ่นกาหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะ
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงในระดับสากล
การเคารพสิ ทธิและทรัพย์สินทางปั ญญา
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงานภายใต้การเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่ งครัด และมีนโยบายห้ามการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท ตลอดจนไม่
อนุ ญ าตให้ พ นั ก งานใช้โ ปรแกรมหรื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ผิ ด กฎหมาย โดยวางระเบี ย บการท างานและส่ งเสริ ม ให้ พ นั ก งานปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามนโยบายการเคารพสิ ทธิและทรัพย์สินทางปั ญญาที่บริ ษทั กาหนดไว้
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
บริ ษทั มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งได้ผ่านการทบทวนและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยบริ ษทั ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต ครั้งที่ 4/2560 ให้เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ มีรายละเอียดกาหนดไว้ดงั นี้
บริ ษทั จะไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ โดยครอบคลุมธุ รกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริ ษทั ได้จดั ทาแนวปฏิ บตั ิ และกาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิเพื่อต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งมีรายละเอียดข้อปฎิบตั ิที่
เคร่ งครัด เพื่อป้ องกัน และ/หรื อจัดการกับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั มีการสอบ
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ทานแนวปฏิ บัติและขั้นตอนการปฏิ บัติอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุ รกิ จ และดารงไว้ซ่ ึ งการ
ดาเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยทัว่ กัน และ
สื่ อสารนโยบายนี้ ไปยังผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอกทราบ เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ ยงต่อการคอร์ รัป ชั่น ตลอดจนการฝึ กอบรมให้ความรู ้แ ก่
พนักงาน นอกจากการสื่ อสารดังกล่าวแล้ว พนักงานยังสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึ่ ง
เป็ นช่องทางสื่ อสารภายในองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่คา้ ก็สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ที่ ปฏิ เสธการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ การกระทาใดๆ ของบุคลากรของบริ ษทั ที่เป็ นการคอร์รัปชัน่ ให้ถือเป็ นความผิด
ขั้นร้ายแรงต่อระเบี ยบวินัยเกี่ ยวกับเรื่ องทัว่ ไป และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบี ยบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่าง
สม่าเสมอ
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ตรวจสอบและกากับ ให้มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และขั้นตอนการปฏิบตั ิ ด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่กากับดูแลการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดาเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ จัดให้มีช่องทางในการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสการกระทาอันอาจนาสู่ การคอร์ รัปชัน่
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
2) ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่นานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ นี้ ไปปฏิบตั ิ รวมทั้งสื่ อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยกาหนดให้มีระบบการบริ หารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการกากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นการ และ
ทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย และธุรกิจ
3) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้ องกันความเสี่ ยงด้านการคอร์รัปชัน่ ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแส
หากพบการกระทาอันส่อทุจริ ตหรื อเสี่ ยงต่อการคอร์รัปชัน่
ข้ อปฏิ บัติทั่วไป
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่การงาน โดยไม่อาศัย หรื อยินยอมให้ผูอ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ในตาแหน่งของตน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึง การเรี ยกร้อง หรื อ ดาเนิ นการ เพื่อการคอร์ รัปชัน่ โดยยังประโยชน์อนั มิชอบต่อตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น
2) นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระทาในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง
- การให้ หรื อรับ ของขวัญ หรื อบริ การ
- การให้ หรื อรับ เงินสด หรื อสิ่ งของแทนเงินสด
- การติดสิ นบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุคคลภายนอก หรื อการรับสิ นบน
- การยักยอกทรัพย์สิน หรื อเวลางาน ของบริ ษทั
- การฟอกเงิน
- การยับยั้ง หรื อขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย
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- การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการเงินหรื อรู ปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สิ่งของและบริ การ การโฆษณาส่งเสริ ม
- การบริ จาคเพือ่ การกุศล
- เงินสนับสนุน
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรื ออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายจาก
การดาเนินงานของบริ ษทั หรื อการที่พนักงานคนใดหรื อกลุ่มใดกระทาการใดที่ทุจริ ต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยืน่ เรื่ องได้ที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369
หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html
นอกจากนี้ ยังมี ช่องทางภายในองค์กรสาหรับการร้องเรี ยนของพนักงานอี กหลายช่ องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่ ง
สามารถดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ที่หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรี ยนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนของพนักงาน” ในหน้า 77
โดยผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทั้งที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รั บจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่นที่ เป็ นผูแ้ จ้ง
เบาะแส จะได้รับการปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ ตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
หลักปฏิบัตทิ ี่ 6 ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้จดั ตั้งสายงานตรวจสอบเป็ นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริ ษทั ปั จจุบนั มี นายปองพล ผลิพืช ตาแหน่งรองผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป สายงานตรวจสอบ จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็ นผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 และปี 2559
สายงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ สอดส่ องดู แลระบบการควบคุ มภายในและตรวจสอบรายการที่ สาคัญ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการดาเนิ นงาน และการกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน (Compliance control) การบริ หารความเสี่ ยง และการให้ความสาคัญต่อ
รายการผิดปกติท้ งั หลาย เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิ ผลซึ่ งจะส่ งเสริ มความน่ าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน โดยรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริ หารต่อประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้จดั ท า
แผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่ งพิจารณาตามปั จจัยเสี่ ยงของบริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อย โดยจะเน้นความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมตั ิแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งที่ ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิ บัติงานยังเป็ นไปตามระบบที่ วางไว้ ตลอดจนมี ระบบการควบคุ ม
ภายในที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ มีการกาหนดและประเมินความเสี่ ยงของกิ จการ กาหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง และมีการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สาคัญ
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ ผา่ นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์
ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และ
น่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับรองทั่วไป โดยเลื อกนโยบายบัญ ชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บัติอย่าง
สม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นจริ งและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปแล้ว
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล คณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้กากับดูแลการพัฒนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงรายงานความ
เสี่ ยงสาคัญของกลุ่มบริ ษทั ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
โดยคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริ หารและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ ยงนั้นๆ โดยจะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ ยง เพื่อกาหนดมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงออกเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงนั้น หรื อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงนั้น รวมถึงการ
ติดตามผลให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ต่อไป รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 11.4 การบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้า 153
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
- การรายงานการถือหลักทรั พย์ ของกรรมการบริ ษทั และผู้บริ หาร
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารโดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทา
การหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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นอกจากนี้ เลขานุ การบริ ษทั ยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนาเสนอสรุ ปรายงานการถือครองและการ
เปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ประจาปี ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
- การรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ ตอ้ งรายงานส่ วนได้เสี ยของตนและบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องแก่บริ ษทั ตามมาตรา
89/14 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งสาเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยให้กับ ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ ได้รับรายงาน โดย
กาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสี ยดังกล่าว
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ในรอบปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ไม่มีการกระทาที่ ขดั ต่อกฏ ระเบี ยบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฏหมายต่างๆ อาทิ การไม่ส่งงบการเงิ นตามกาหนด การให้ความช่ วยเหลื อทาง
การเงินแก่บริ ษทั เกี่ยวโยงหรื อบริ ษทั อื่นใดที่ไม่ใช่บริ ษทั ย่อย ไม่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมถึงกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระทาที่ขดั ต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา อาทิ ไม่มีการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไม่มีการกระทาที่เป็ นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่กระทาผิดด้านทุจริ ตหรื อการกระทาผิดด้านจริ ยธรรม
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทาข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ยดึ ถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิในการทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีความเป็ นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่าการให้ความสาคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการกากับ
ดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
จรรยาบรรณของบริ ษทั มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่ อง ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
8) การปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
9) การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
10) การปกป้ องและดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั
4) ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้ และเจ้าหนี้
11) ทรัพย์สินทางปั ญญา
5) ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า
12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
13) รายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั
7) ความรับผิดชอบต่อบริ ษทั
14) การใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
15) การให้ขอ้ มูลหรื อให้สมั ภาษณ์ต่อสาธารณชน
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ได้แก่
นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็ นต้น ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ ผา่ นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์
ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และ
น่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับรองทั่วไป โดยเลื อกนโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือ ปฏิ บัติอย่าง
สม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นจริ งและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปแล้ว
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
คณะกรรมการเห็ นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านตลอดจนผู ้
ลงทุนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเที ยมกัน บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีการสื่ อสารข้อมูลของบริ ษทั ในส่ วนของการดาเนิ นงานและ
สถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทา
ให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทาให้บริ ษทั ได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริ ษทั ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ ง
ในการวางเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริ ษทั ต่อไป โดยจัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีผบู ้ ริ หารและผูท้ าหน้าที่รับผิดชอบ
งานติดต่อสื่ อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. คุณยอร์ก ไอร์เล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกลุ่ม
3. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
สาหรับในปี 2561 บริ ษทั มีการนาเสนอผลการดาเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น ผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้ขอ้ มูลผลการดาเนินงานและตอบข้อซักถามแก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
- Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 32 ครั้ง
- Conference Call 18 ครั้ง
- Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง
- Opportunity Day by SET 4 ครั้ง
- Plant Visit กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน 2 ครั้ง
- Plant Visit กับผูถ้ ือหุน้ รายย่อย 2 ครั้ง
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-

Oversea Roadshow 11 ครั้ง
Local Roadshow 7 ครั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังส่งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล โดยการจัดทาเอกสารเพื่อ
การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กบั สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่
www.thaiunion.com ดังนี้
- เอกสารอธิบายผลการดาเนินงาน (MD&A) ให้กบั ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส
- เอกสารสรุ ปข้อมูลของบริ ษทั (Presentation) ให้กบั ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส
- IR-Newsletters ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน เพื่อรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ทุกไตรมาส
- ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายชาระหนี้ระยะยาว ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายงานประจาปี ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่สนใจศึกษาข้อมูลของบริ ษทั เป็ นรายปี
- รายงานเพื่อความยัง่ ยืน เป็ นรายปี
2. การจัดประชุมให้ขอ้ มูลและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน จานวน 6 ครั้ง
3. การให้ขอ้ มูลผ่านทางลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
รายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงิ น ของบริ ษ ัท รายงานการวิ เคราะห์ งบการเงิ น รายไตรมาสและประจ าปี การแจ้งมติ
คณะกรรมการบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการรายงานหรื อการแจ้งข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิ ดเผย
ตามประกาศที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้
จากการที่บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่ งใสมาโดยตลอด ทาให้บริ ษทั ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- อันดับ 1 ในหมวดบริ ษทั จากภูมิภาคอาเซียนที่ดาเนินธุรกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพื้นฐาน ในการจัดอันดับผูบ้ ริ หารทัว่ เอเชีย (ไม่
รวมญี่ปุ่น) ประจาปี 2561 โดยสื่ อนิตยสารธุรกิจชั้นนา INSTITUTIONAL INVESTOR: รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
การเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล
- บริ ษทั จดทะเบียนยอดเยีย่ มกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจาปี 2561 โดยวารสารการเงินธนาคาร
- รางวัล Money & Banking Awards จัดอันดับ 300 บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย โดยประเมินจากมูลค่า
ตลาด รางวัลบริ ษทั จดทะเบียนยอดเยีย่ มประจาปี ในแต่ละอุตสาหกรรมเป็ นการประเมินจากขนาดของบริ ษทั ผลการดาเนินงาน
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ และปริ มาณการถือครองหุน้ โดยนักลงทุนทัว่ ไป
- บริ ษทั ที่มีการบริ หารจัดการดีเด่นประจาปี พ.ศ.2561 โดยนิตยสาร FinanceAsia: อันดับ 1 บริ ษทั ที่มีความมุ่งมัน่ ต่อหลัก
บรรษัทภิบาลดีเด่นในประเทศไทย
- รางวัลจาก Asiamoney Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดยนิตยสารทางการเงิน ASIAMONEY: บริ ษทั ที่มีความ
โดดเด่นยอดเยีย่ มในประเทศไทย – อุตสาหกรรมอุปโภคบริ โภคพื้นฐาน รางวัลนี้มาจากการสารวจความเห็นของนักลงทุนกว่า
800 ราย ซึ่งมีการลงคะแนนกว่า 2,382 คะแนนให้กบั บริ ษทั จดทะเบียนต่างๆ ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์เอเชีย 12 แห่ง
- อันดับ 1 รางวัล Best Analyst Days ในประเทศไทย จากการจัดอันดับผูบ้ ริ หารทัว่ เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ประจาปี 2561 โดย
นิตยสารธุรกิจชั้นนา Institutional Investor การให้ขอ้ มูลของทีมนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นที่ยอมรับกันเป็ นอย่างดีในกลุ่ม
บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพื้นฐานในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การติดต่อคณะกรรมการ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ เสนอข้อร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนามาซึ่งความ
เสี ยหายต่อบริ ษทั การกระทาใดที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรื อผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั โดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งมาที่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหัวข้อ ”การติดต่อคณะกรรมการ” ในหน้า 124
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบริ หารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความ
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั มีการ
ควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ยึดถือและปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคานึงถึง
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลเพือ่ ให้ผู ้
ลงทุนมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทวั่ ถึงกันในผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะถือหุน้ อยูเ่ ท่าใดก็ตาม ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคล
หรื อนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัดอย่างเคร่ งครัด และตระหนักว่าผูถ้ ือหุน้ ควรมีสิทธิในการตัดสิ นใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริ มให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
- กาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบปี บัญชีของบริ ษทั ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30
เมษายน ของทุกปี และหากมีความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ก็จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม สาหรับในปี นี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยบริ ษทั มีการเตรี ยมการดังนี้
ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม
- คณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 รวมถึงคาถามล่วงหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งข่าวสาร
ดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 113 วันก่อนวัน
ส่งหนังสื อเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ระบุวนั เวลาสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสื อมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวง
พาณิ ชย์กาหนด ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผู ้ถื อ หุ ้ น เอกสารที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ต้อ งแสดงก่ อ นเข้าประชุ ม และค าเชิ ญ ให้ เสนอค าถามล่ ว งหน้ า ผ่านทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ที่
www.thaiunion.com ตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 34 วัน
- บริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสื อมอบฉันทะ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่งตั้งตัวแทนหรื อเลือกกรรมการอิส ระท่านใดท่านหนึ่ งเป็ นผูร้ ับมอบอานาจในการเข้าประชุมและออก
เสี ยงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจาปี ในรู ปแบบของ CD ROM ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 เป็ นเวลา 15 วัน
- บริ ษทั ได้นาหนังสื อเชิ ญ ประชุ ม ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์สาหรั บฉบับ ภาษาไทย และบางกอกโพสต์สาหรั บฉบับ
ภาษาอังกฤษ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า ทาให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถเตรี ยมตัวเข้าร่ วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
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ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และระหว่างการประชุม
- บริ ษทั ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นประเภทนักลงทุ นสถาบันเข้าร่ วมประชุมอย่างเท่าเที ยมกัน
โดยจัด เจ้าหน้าที่ ตอ้ นรั บ อย่างเพี ยงพอเพื่อ ให้ขอ้ มู ลรวมถึ งตรวจเอกสารก่ อนการลงทะเบี ยน และได้นาระบบ AGM Voting ซึ่ ง
ให้บริ การโดยบริ ษทั ควิดแลป จากัด มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจาปี 2561 ตั้งแต่การจัดเตรี ยมข้อมูลผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้า
ร่ วมประชุม ลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมโดยพิมพ์บตั รลงคะแนนเสี ยง จนถึงการนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม และเปิ ดให้ผู ้
ถือหุ ้นได้ลงทะเบี ยนตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สถานที่อนั เป็ นที่รู้จกั ดี และสะดวกในการเดิ นทาง
มาร่ วมประชุม คือ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิ น กรุ งเทพมหานคร โดย
ในปี ที่ผา่ นมา มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมและมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

จานวน(คน)

จานวน(หุ้น)

คิดเป็ นร้ อยละของจานวนหุ้นทั้งหมด
ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ ว
มาประชุมด้วยตนเอง
279
776,483,958
16.27
มอบฉันทะ
925
2,435,617,410
51.04
รวมจานวนผู้ถือหุ้น
1,204
3,212,101,368
67.31
ประธานกรรมการทาหน้าที่ เป็ นประธานในการประชุมสามัญประจาปี 2561 ดู แลให้การประชุมเป็ นไปตามกฏหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริ ษทั ร่ วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็ น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(CEO) ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มธุ รกิ จอาหารแช่แข็งและธุ รกิจที่ เกี่ ยวข้อง กรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ น
กรรมการอิสระ สาหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้เนื่องจากเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ ในต่างประเทศ ทาให้ไม่สะดวกใน
การเดินทางมาร่ วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่ วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความ
คิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
การเงิน (Group CFO) ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงินองค์กร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและควบคุมผลการดาเนิ นงานกลุ่มบริ ษทั ผูจ้ ดั การฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับ อนุญาตจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เข้าร่ วมในการประชุม เพื่อสามารถ
ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่ งเสริ ม
ให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมแจ้งจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือ
หุ ้นที่ มอบฉันทะ ตลอดจนชี้ แจงถึ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริ ษ ัทข้อ 35. ในการออกเสี ยง
ลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ ้นมีหนึ่งเสี ยง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนน
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผสู ้ อบบัญชีจาก บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
และอาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 2 รายมาเป็ นพยานและผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง และในระหว่างการประชุมได้เปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหุ ้น ทุ กรายมี สิทธิ ถามคาถาม แสดงความคิดเห็ น ให้คาแนะนา และซักถามอย่างเต็มที่ ตลอดเวลาดาเนิ นการประชุม โดยมี
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นด้วยทุกครั้ง สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามและเสนอความเห็นรวม 2 ราย
บริ ษทั ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงซึ่ งมีแถบบาร์โค้ด สาหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง โดยจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็น
ด้วยในระเบี ยบวาระนั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การประชุ มดาเนิ น ไปได้ภายในเวลาที่ เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลื อกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคลให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสี ยงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่าง
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ชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ อวีดีทศั น์
เพื่อเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั และให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจขอรับจากบริ ษทั ได้ที่สานักประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หลังการประชุมและรายงานการประชุม
- บริ ษทั นาส่งมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคาถามจากผูถ้ ือหุน้ และคาตอบไปเผยแพร่ ไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.thaiunion.com ในวันเดี ยวกันโดยทันที จากนั้นจึ งค่อยนาส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับเต็มให้กบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั หลังการประชุม เมื่ อวัน ที่ 17 เมษายน 2561 หรื อ 12 วัน
หลังจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อนักลงทุนทัว่ ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็ นหรื อ
แจ้งความต้องการของผูถ้ ือหุ ้น มายังบริ ษทั ได้ที่ เลขานุ การบริ ษทั สานักประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390
และ 4392
และจากการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งเสริ มการให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในระดับดีเยีย่ ม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผู ้
ถือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดาเนินการดังนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั จัดทาข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 รวมถึงส่งคาถามล่วงหน้า โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิ กส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเผยแพร่ บนเว็บไซต์นกั ลงทุน
สัมพันธ์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 113 วันก่อนวันส่งหนังสื อเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น สาหรับการให้สิทธิผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้านั้น บริ ษทั ปฏิบตั ิมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปี ที่ผา่ นมา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า
- การอานวยความสะดวก สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มีผถู ้ ือหุน้ 405 ราย
มอบฉั น ทะให้ ดร.ธรรมนู ญ อานัน โทไทย กรรมการตรวจสอบ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น 257 รายมอบฉั น ทะให้ คุ ณ ศัก ดิ์ เกี่ ย วการค้า ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผถู ้ ือหุ ้น 48 รายมอบฉันทะให้ นายนาถ ลิ่วเจริ ญ กรรมการตรวจสอบ มีผถู ้ ือหุ ้น 1 รายมอบฉันทะให้ นายกีรติ
อัสสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็ นกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน
- การจัดให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting จัดทาบัตรลงคะแนนแยกตาม
วาระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง และนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออก
จากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนาผลคะแนนมารวม
กับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง
- คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั บันทึกและจัดทารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่
มติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของคาถามจากผูถ้ ือหุน้ และคาตอบ ไว้บนเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์
ของบริ ษทั ที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนาส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้
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- บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารโดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบหน้าที่ ในการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ของตน คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิ น 3 วันทา
การหลังจากวันที่ ซื้ อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่ เกี่ ยวข้อง และการไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่ งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย ยกเว้นในกรณี ที่ราคาหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็ นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งทาให้รายการซื้ อ
ขายดังกล่าวของผูบ้ ริ ห ารเกิ ดขึ้ นตามสถานการณ์ ของตลาดเท่ านั้น นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ ห ารยังทราบถึ งบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่ รายงานสรุ ป ณ วันสิ้ นปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หากมีวาระใดที่กรรมการและผูบ้ ริ หารมีส่วนได้เสี ย จะต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสี ยงหรื อแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรายงานการมีส่วนได้เสี ยที่ รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่ องการรายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่ มีความ
เกี่ ยวข้อ ง โดยที่ ม าตรา 89/14 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้
เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้
เพื่อให้บริ ษทั มี ขอ้ มูลประกอบการดาเนิ นการตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งเป็ นรายการที่ อาจก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social responsibilities: CSR)
ความยัง่ ยืนทีไ่ ทยยูเนี่ยน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมี ความสาคัญ ต่ออนาคตของธุ รกิ จของไทยยูเนี่ ยนและการเติ บโตของบริ ษทั เพราะความยัง่ ยืนนับ เป็ น
รากฐานของการเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นแนวทางที่จะทาให้เราบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของการเป็ นผูน้ าด้านอาหารทะเล
ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก
ในฐานะที่ เป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านอาหารทะเลระดับโลก บริ ษทั มีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กบั การดาเนิ นงานด้าน
สังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุกการดาเนิ นงานทั้งหมดของเราและในห่วงโซ่อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบนี้
เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นผูน้ า เราตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของเราด้วย SeaChange® ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ความยัง่ ยืน
ของไทยยูเนี่ ยน โดยมีพนั ธกิ จที่ วดั ผลได้ในการผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ ง และเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ ยงั่ ยืนในแนว
ทางการดาเนิ นงานของเรา โดย SeaChange® มีเป้ าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลโลก
ไทยยูเนี่ ย นมี ค วามภู มิ ใจที่ ติ ด ดัช นี ค วามยัง่ ยืน ดาวโจนส์ ในปี 2561 โดยในปี นี้ เราได้เป็ นอัน ดับ ที่ 1 ในหมวดอุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่ ง SeaChange® กลยุทธ์ความยัง่ ยืนของไทยยูเนี่ ยน ได้ผลักดันให้บริ ษทั ได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์ เซ็นไทล์ ด้านความ
ยัง่ ยืนรวม
การเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยัง่ ยืน
บริ ษทั มอง SeaChange® เป็ นการแนวทางการดาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุมตั้งแต่วธิ ีการ
ดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสี ย รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีข้ ึนให้กบั
ชุมชนที่อยูร่ อบบริ เวณโรงงานของบริ ษทั
หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยัง่ ยืน คือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริ ษทั
ได้อย่างเต็มรู ปแบบ นัน่ หมายถึง ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริ โภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหาร
อย่างเต็มรู ปแบบแล้ว จะทาให้บริ ษทั สามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุ งการดาเนิ นงานในเรื่ องสาคัญ อาทิเช่น เรื่ องแรงงาน และการ
จัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
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ความยัง่ ยืนของท้องทะเลในปัจจุบนั
และ สาหรับคนรุ่ นใหม่ในอนาคต

แรงงานปลอดภัยและ
แรงงานที่ถูกกฎหมาย
การจ้างงานที่ปลอดภัยถูก
กฎหมาย และมีเสรี ภาพใน
การเลือกทั้งในสถาน
ประกอบการของบริ ษทั
และในห่วงโซ่อปุ ทานซึ่งมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อไทย
ยูเนี่ยน
แผนงานและเป้ าหมาย การ
จ้างแรงงานที่เป็ นธรรม

แรงงานมีความปลอดภัย ได้รับการ
เรื อประมงดาเนินธุรกิจโดยถูก
จ้างงานอย่างถูกกฎหมายและได้รับ
กฎหมาย และดาเนินงานด้วยความ
การส่งเสริ มความเข้าใจในสิ ทธิดา้ น รับผิดชอบ
แรงงาน
การจัดหาวัตถุดิบด้วย ความ การดาเนินงานด้วย ความ ผูค้ นและชุมชน
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบย้อนกลับถึง วิธีการดาเนินงานของ
ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่
แหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็ น บริ ษทั ต้องคานึงถึงความ
รับผิดชอบในการพัฒนา
เรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ในการ รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูท้ ี่
ปรับปรุ งแนวทางเพื่อความ และแสดงถึงหน้าที่ในการ อาศัยและทางานในภูมิภาค
โปร่ งใส และแนวทางการ ดูแลและปฏิบตั ิต่อแรงงาน ที่บริ ษทั มีการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินงานของห่วงโซ่
ของบริ ษทั
อยู่
อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด
แผนงานและเป้ าหมาย การ แผนงานและเป้ าหมาย การ แผนงานและเป้ าหมาย ของ
จัดหาวัตถุดิบด้วย ความ
ดาเนินงานด้วย ความ
คนและชุมชน
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ

SeaChange® เป็ นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการดาเนินการ 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลทัว่ โลก
การกากับดูแลที่ดี
ความโปร่ งใส
พันธมิตรและความร่ วมมือ
SeaChange® มีเป้ าหมายในการ
สนับสนุนการทางานของไทยยูเนี่ยน
ทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารสูงสุด
จนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการในทุก
ธุรกิจทัว่ โลกของบริ ษทั การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ดงั กล่าว บริ ษทั มีทีม
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้คาแนะนาและ
ส่งเสริ มนโยบายและกระบวนการ
ทางานต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์
SeaChange® จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทางานของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ทัว่ โลกได้อย่างแท้จริ ง

บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของ
การเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความไว้ใจ
จากผูส้ ่วนได้เสี ย ทั้งนี้บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่
จะสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ลูกค้า
และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอย่าง
โปร่ งใสที่สุด อีกทั้งแบ่งปั นองค์
ความรู ้ และรายงานความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานของบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
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บริ ษทั ภูมิใจที่ทางานร่ วมกับองค์กร
ชั้นนาหลากหลายในประเด็นที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบนั
อีกทั้งบริ ษทั มีการแสวงหาความ
ร่ วมมือกับภาคประชาสังคม ภาครัฐ
และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพือ่ นา
องค์ความรู ้และความเชี่ยวชาญของ
หน่วยงานเหล่านั้น มาพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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Technology for Social Innovation
เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการผลิตอาหารทะเลอย่างยัง่ ยืน ซึ่งในหลายภูมิภาคอาหารทะเลเป็ นแหล่งโปรตีนที่หาได้ง่าย
ที่สุด เทคโนโลยีที่ใช้หลายครั้งไม่ใช่เรื่ องใหม่ เช่น การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอสาหรับแรงงานที่อยูบ่ นเรื อประมงสามารถ
ติดต่อสื่ อสารมายังภาคพื้นดินได้อย่างสม่าเสมอ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีนวัตกรรมที่กาลังทาการเปลี่ยนแปลงอยู่ บล๊อกเชนและสกุลเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ คือ สองเทคโนโลยีความก้าวหน้าล่าสุดในปั จจุบนั ที่จะเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรื่ องความหิ วโหยและเพื่อให้แน่ใจว่า
อาหารทะเลตั้งอยูบ่ นหลักจริ ยธรรม
ไทยยูเนี่ยนกาลังทดลองใช้บล๊อกเชนเพื่อใส่ขอ้ มูลพื้นฐานหลักที่เกี่ยวกับการจับและการผลิตตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงกระบวนการ
ผลิต ข้อมูลมีความปลอดภัย ทุกคนสามารถเห็นได้ ช่วยให้มีความโปร่ งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ นอกจากนี้
ไทยยูเนี่ยนยังร่ วมมือกับพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการริ เริ่ มต่างๆ สาหรับแบ่งปั นข้อมูลและให้แน่ใจว่ามีการรายงานที่ถูกต้อง เทคโนโลยีน้ ีจะ
ช่วยในเรื่ องข้อมูลของราคาตลาด และสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่สาหรับการใช้จ่ายที่ถูกต้อง การรายงานอย่างโปร่ งใส
การให้การสนับสนุนโดยตรงเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานความยัง่ ยืน
ด้วยความประสงค์ที่จะจัดการเรื่ องความหิ วโหยและผลิตอาหารทะเลที่ต้ งั อยูบ่ นหลักจริ ยธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี หมายถึงเรามีเครื่ องมือมากมายที่จะจัดการเพื่อให้แน่ใจอาหารของเรามีการผลิตอย่างยัง่ ยืนและเรากาลังมุ่งมัน่ ทางานเพื่อ
เก็บรักษาปริ มาณปลาในท้องทะเลให้คงไว้สาหรับคนรุ่ นหลังต่อไป
เป้าหมายการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนขององค์ การสหประชาชาติ และข้ อตกลงแห่ งสหประชาชาติ
การดาเนินงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล ความสาเร็ จต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากโครงการต่างๆ ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับพันธสัญญา
ของบริ ษทั ในฐานะเป็ นภาคีขอ้ ตกลงแห่งสหประชาชาติ การดาเนินงานทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ SeaChange® โดยไทยยูเนี่ยนมุง่ เน้นไปที่
เป้ าหมาย 3 ประการของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรสหประชาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างในพื้นที่
ที่เราสามารถผลักดันได้โดยตรง ซึ่งเป้ าหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย
1) SDG 2 Zero Hunger
2) SDG 8 Decent Work and Economic Growth
3) SDG 14 Life Below Water
ไทยยูเนี่ยนเป็ นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ และได้ปฏิบตั ิตามพันธสัญญาทั้ง 10 ประการ มาตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2561
ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมกับบริ ษทั สมาชิกต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเครื อข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
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สิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมา กลุ่มบริ ษ ทั ให้ความสาคัญ กับการพัฒ นารากฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัย (EHS) ในกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกหน่วยงานขององค์กรได้ดาเนิ นงานสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกาหนด
ด้าน EHS (Thai Union EHS Protocols) ขององค์กรเป็ นอย่างน้อย ซึ่ งข้อกาหนดนี้ ได้มีการผนวกหลักการอนุ รักษ์พลังงาน สิ่ งแวดล้อม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยไว้ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นระบบ เพื่อทาให้เกิดสถานที่ทางานที่ปลอดภัย และลดความเสี่ ยงในการเกิ ด
การบาดเจ็บและการเสี ยชีวติ
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั คงเดินหน้าสู่ “การสร้างสถานประกอบการที่ได้รับความไว้วางใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ซึ่ ง
ยังคงรักษาอัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานของพนักงานไว้ที่ศูนย์ และลดความถี่การเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR)
ได้ร้อยละ 36 ซึ่งลดลงมากกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และไม่มีอุบตั ิเหตุที่ส่งผลให้มีพนักงานและผูร้ ับเหมาเสี ยชีวติ ในปี ที่ผา่ นมา
ความถี่การเกิดอุบัตเิ หตุข้นั หยุดงานของพนักงาน (ต่ อ 200,000 ชั่วโมง)

นอกจากนี้ ในปี นี้ ยงั ได้ริเริ่ มโครงการที่ สาคัญขึ้น คือ “โครงการศึ กษาแบบจาลองผลกระทบการรั่วไหลจากก๊าซแอมโมเนี ยต่อ
ธุ รกิ จและชุ มชน” โดยเริ่ มดาเนิ นโครงการที่ โรงงานไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนี ยจาก
แบบจาลองนี้ ถูกนาไปใช้ในการวางแผนและหาแนวทางในการป้ องกันอันตรายจากก๊าซแอมโมเนี ยที่มีต่อโรงงานและชุมชนข้างเคียง
รู ปแบบตัวอย่างของแบบจาลองดังรู ปด้านล่าง

TU
146 m.

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม
ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นความท้าทายระดับโลกซึ่ง เชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ มหาสมุทรยังมี ความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเรื่ องอุณ หภูมิพ้ืนผิวน้ าทะเลที่ ร้อนขึ้ น
ระดับน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้น หรื อปรากฎการณ์ทะเลกรด ด้วยเหตุน้ ี จึงนับเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดปั จจัยที่
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ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสภาพภู มิ อ ากาศ ไทยยูเนี่ ยนมี พ ัน ธกิ จในการอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ มโดยการลดความเสี่ ย งจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในองค์กรของเราเอง โดยได้มีการตั้งเป้ าหมาย
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ทา้ ทายในปี 2563 และ 2568 เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ
แผนการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก

ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อมและก๊ าซเรื อนกระจกปี 2561 เปรียบเทียบกับปี ทีผ่ ่านมา
เมื่อเทียบความพยายาม 2 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษทั ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ถึงร้อยละ 10.97 หรื อเท่ากับ 62,300 กิโลกรัมต่อ
ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ า โดยกลุ่มบริ ษทั สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากโครงการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ ได้
มากกว่า 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
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โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (SUN SEEKER PROJECT)
โดยเริ่ มดาเนิ นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาอย่างต่อเนื่ อง มีการติดตั้งที่ บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม
จากัด (TUM) และบริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) (SCC) ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 0.6 เมกะวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
โครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งสองโครงการนี้ สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ประมาณ 2,000,000 กิ โลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ราว 1,100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และคาดว่าจะสามารถดาเนินโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานได้อย่างน้อย 20 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ
1 ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ว สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมิ นความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิ บัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม ตามเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อ
โดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุ รกรรมกับบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งและบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มี
แนวทางปรับปรุ งเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ บริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
ว่า งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีทมี่ คี วามเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริ ษทั และ
ไม่ มคี วามเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด
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11.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท
(1) ผูด้ ูแลรั บผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกากับดูแลการปฏิ บัติงานของบริ ษ ทั ได้แก่ นายปองพล ผลิ พืช ซึ่ งปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่ งรองผูจ้ ัด การทั่วไป สายงานตรวจสอบ โดยมี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แลให้ บ ริ ษ ัท ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และกฎเกณฑ์และประกาศของหน่ วยงานกากับดูแลที่ เกี่ ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้านการ
กากับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็ นประจาทุกปี โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติได้จากเอกสารแนบ 3 หน้า 204
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูด้ ูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของรองผูจ้ ดั การทัว่ ไป – สายงานตรวจสอบ ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์
การทางาน และผลการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึงสิ้นปี 2561 ในฐานะหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สรุ ปได้ดงั นี้
1. มีการศึกษาและประสบการณ์การทางานด้านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมากว่า 18 ปี (งานตรวจสอบภายใน
12 ปี และงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี ) ซึ่งเป็ นพื้นฐานที่นามาใช้ในการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
2. มี ค วามสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของทุ ก
หน่วยงาน ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีป ระสิ ทธิ ผล สามารถให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์และเป็ นที่ ยอมรับจาก
ผูร้ ับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
3. มีความสามารถในการให้คาปรึ กษาในด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความเป็ นอิสระในวิชาชีพ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
โดยพิจารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นสาคัญ

(152)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงส่งเสริ มให้
พนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อความเสี่ ยงและเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่ องมือและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่
เหมาะสม การบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัยวัฒนธรรมและการปฏิ บตั ิเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของเราเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากความสาเร็ จในปี 2561 ที่
บริ ษทั ได้รับคะแนนสู งสุ ดในอุตสาหกรรม ลาดับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 100 ในหัวข้อการบริ หารความเสี่ ยงและภาวะวิกฤติ จากการจัดลาดับ
ดัชนีช้ ีวดั ความยัง่ ยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets)
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับอย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ ม
จากระดับผูน้ าองค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและกากับดูแลให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบเพื่อให้กลายมาเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มีการสื่ อสารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบตั ิ และจัดโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นแบบแผน
นอกจากนี้ การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญในกระบวนการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ ยงด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ซึ่งในบางกรณี แผนบริ หารความเสี่ ยงอาจส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรื อต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบตั ิงาน แต่นนั่ ไม่ใช่ขอ้ ยกเว้นของ
การบริ หารจัดการของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้การลงทุนเชิงกลยุทธ์
จะต้องประเมิ นความเสี่ ยง (Risk Assessment) และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง (Mitigation Plan) และนาเสนอต่อคณะอนุ กรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงพิจารณาก่อนการลงทุน รวมทั้งการแสดงออกถึงการให้คามัน่ สัญญาที่ จะบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และกลยุทธ์ Seachange (อ่ านเพิ่มเติมได้ จาก https://seachangesustainability.org/)
นอกจากนั้น บริ ษทั ยังสนับสนุนให้พนักงานรับทราบเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงตั้งแต่วนั แรกที่ร่วมงานกับบริ ษทั จนถึงวันสุ ดท้าย
ของการท างานกับบริ ษ ัท เช่ น การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรม กิ จกรรม ข่ าวสารต่ างๆ รวมถึ งการสร้ างแรงจู งใจอื่ นๆ เช่ น การวัดและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง
กรอบโครงสร้ างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กรอบและกระบวนการปฏิบตั ิงานบริ หารความเสี่ ยงกาหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) และให้ฝ่ายบริ หารและ
พนักงานทุกคนดาเนิ นงานตามกรอบโครงสร้างและกระบวนการมาโดยตลอด กรอบการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยการระบุปัจจัย
เสี่ ยง การประเมินระดับความเสี่ ยง การจัดการ การติดตาม และการสื่ อสารอย่างเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง 2 ระดับควบคู่กนั ระดับที่ 1 คือการประเมินความเสี่ ยงระดับกลุ่มองค์กรจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
โดยจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการปี ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ ยงระดับองค์กร ความเสี่ ยงที่กระทบหลายหน่วยธุรกิจ และความเสี่ ยงของ
โลกที่ เกิดใหม่และอาจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั (Global emerging risks) โดยความเสี่ ยงที่มีสาคัญจะถูกกาหนดผูร้ ับผิดชอบหรื อเจ้าของความ
เสี่ ยงเพื่อติดตามและบริ หารจัดการความเสี่ ยง รวมถึงรายงานสถานะแก่ผบู ้ ริ หาร คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ ษทั
ทุกไตรมาส
ในขณะเดียวกัน ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยธุรกิจ ก็มีการประเมินความเสี่ ยงเช่นกัน โดยหน่วยธุรกิจนั้นๆ จะเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงที่ สาคัญ ยกเว้นกรณี ที่ความเสี่ ยงนั้นๆ มี ระดับ ความเสี่ ยงสู งและกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั หรื อกรณี หน่ วยธุ รกิ จต้องการการ
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สนับสนุนในระดับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกลุ่มจะเป็ นผูก้ าหนดแผนจัดการความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงในวิถีดงั กล่าว จะ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับขององค์กร และเปิ ดช่องทางในการรายงานความเสี่ ยงขึ้นสู่ระดับกลุ่มบริ ษทั
ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ (Risk appetite) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายขององค์กรและมาตรการจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งบริ ษทั ได้กาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและต่อ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ร่ วมกับการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยงแบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สู ง ปานกลาง และ
ต่า บริ ษทั กาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับปานกลางและระดับต่ า ดังนั้นความเสี่ ยงที่ อยูใ่ นระดับสู งมากและระดับสู งต้อง
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ ยงเพิ่มเติมเพือ่ ลดความเสี่ ยงลงมาให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง
สาหรับปั จจัยเสี่ ยงที่ สาคัญทุกปั จจัย ดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง (Key risk indicators) จะถูกกาหนดขึ้นเพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของปั จจัยเสี่ ยงของบริ ษทั พร้อมกาหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึ่งดัชนี
ชี้ วดั ความเสี่ ย งดังกล่ าว สามารถเป็ นได้ท้ ัง ดัช นี ช้ ี วดั ที่ สาเหตุ (Leading indicator) หรื อ ดัชนี ว ดั ผลที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ว จากการปฏิ บัติ ง าน
(Lagging indicator) ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ใช้จานวนของข่าวในเชิงลบที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิดา้ นแรงงานเป็ นหนึ่ งในตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง
เรื่ องอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี
โครงสร้ างองค์ กร
บริ ษทั ได้กาหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ี
หน้าที่ ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงว่าเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้กากับดูแลการพัฒนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส
รวมทั้งรายงานความเสี่ ยงสาคัญของกลุ่มบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงกลุ่มบริ ษทั มีหน้าที่ ประสานงานความเสี่ ยงและพัฒนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในระดับกลุ่มบริ ษทั
รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในระดับบริ ษทั ย่อย ผูป้ ระสานงานความเสี่ ยงในระดับบริ ษทั
ย่อย มี หน้าที่ ประสานงานความเสี่ ยง ปฏิ บัติ ตามนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษ ัท นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงในส่วนงานของตนเอง
ในการจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน (Group Treasury Committee)
เพื่อกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ น และมีนโยบายระดับกลุ่มบริ ษทั เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
เสี่ ยงจากราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงการจัดการด้านเงินทุน และหลักการที่นามาใช้บริ ห ารทางการเงินที่ ดี
เพื่อให้บริ ษทั ย่อยดาเนินการตามหลักการ ทั้งนี้ นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงินยังได้กาหนดตัวชี้วดั และความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(acceptable risk) มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารและควบคุมติดตามความเสี่ ยงสาหรับผูบ้ ริ หารและฝ่ ายบริ หารเงินด้วย

(154)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ กากับดูแลและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงโดยการสอบทานที่ เป็ นอิสระ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิผลทัว่ ทั้งบริ ษทั

รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2561
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง (คณะอนุกรรมการฯ) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมขององค์กรและการบริ หารความเสี่ ยงในการลงทุนให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั 6 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมี
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎ
บัตรคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยสรุ ปสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและกรรมการอิสระ เข้าร่ วมประชุม 4/5 ครั้ง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการอิสระ
เข้าร่ วมประชุม 4/5 ครั้ง
3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการอิสระ
เข้าร่ วมประชุม 5/5 ครั้ง
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หาร
เข้าร่ วมประชุม 5/5 ครั้ง
5. นายชาน ชู ชง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หาร
เข้าร่ วมประชุม 5/5 ครั้ง
6. นายยอร์ก ไอร์เล
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เข้าร่ วมประชุม 4/5 ครั้ง
7. ดร. แดเรี ยน แมคเบน
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เข้าร่ วมประชุม 4/5 ครั้ง
8. นางสาววิทนีย ์ ฟอร์ด สมอลล์ อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เข้าร่ วมประชุม 1/5 ครั้ง
9. นายแพทริ ค เบอทาแลนฟ์ ฟี อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เข้าร่ วมประชุม 2/3 ครั้ง*
*นายแพทริ ค เบอทาแลนฟ์ ฟี ผูอ้ านวยการกลุ่มฝ่ ายกลยุท ธ์ ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็ นอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงในเดื อ น
กรกฎาคม 2561 แทนดร.สเวน แมสเซน ซึ่งปฎิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งใหม่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงทีส่ าคัญ
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญดังรายการด้านล่าง พบว่ากระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงสามารถระบุความเสี่ ยงที่สาคัญได้ การบริ หารจัดการมีความเหมาะสมเพียงพอในการจัดการความเสี่ ยงความเสี่ ยงและสมดุลกับ
โอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้รายงานความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส
1. รายงานการประเมินความเสี่ ยงและมาตรการจัดการความเสี่ ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญ ดังนี้
1.1 การแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล
1.2 ความเสี่ ยงเรื่ องความผันผวนของราคาปลาทูน่าและแนวโน้มปริ มาณอุปสงค์อุปทาน
1.3 ข้อกาหนดด้านความยัง่ ยืนของท้องทะเล ข้อกาหนดการใช้แรงงานให้ถูกกฎหมายและเป็ นธรรม
1.4 ความเสี่ ยงภายหลังการควบรวมกิจการ
1.5 ความเสี่ ยงเรื่ องกฎหมายและกฎระเบียบ
1.6 ความเสี่ ยงในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน
1.7 ความเสี่ ยงเรื่ องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
1.8 ความเสี่ ยงเรื่ องการจัดการสิ นค้าคงคลัง
1.9 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศต่างๆ
2. การประเมินความเสี่ ยงและ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงของโครงการลงทุนต่างๆ ดังนี้
2.1 การเข้าซื้ อหุ ้นของ บริ ษทั ทียเู อ็มดี ลักเซมเบิร์ก เอสเออาร์ แอล ซึ่งเป็ นเจ้าของบริ ษทั ในรัสเซี ย 3 แห่ง คือ ดาลพรอมรี บา ลิมิ
เต็ด ไลอะบิลิต้ ี คอมพานี , ทอโกโว-พรอมิเชนนี คอมเพลกซ์ “ดาลพรอมรี บา” ลิมิเต็ด ไลอะบิลิต้ ี คอมพานี และ มากูโร ลิมิ
เต็ด ไลอะบิลิต้ ี คอมพานี ในประเทศรัสเซี ย
2.2 การเข้าซื้อหุน้ ของบริ ษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ดู รี เทล จากัด ในประเทศไทย
3. การประเมินความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังนี้
3.1 สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนทาให้เกิดการเพิ่มภาษีนาเข้าอาหารทะเลอีก 25% ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จากัด, บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด และ บริ ษทั ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่ จากัด ใน
สหรัฐอเมริ กา
3.2 การทบทวนสิ ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสาหรับสิ นค้านาเข้าจากประเทศไทยของสหรัฐอเมริ กา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จากัด บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (และ บริ ษทั ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่ จากัด ใน
สหรัฐอเมริ กา
3.3 อุปทานของปลาทูน่าครี บเหลืองที่ลดลงเนื่องจากการจัดสรรโควตาจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนอียซู ีฟ้ดู 1 เอส เอ ในยุโรป
การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2561 คณะอนุ กรรมการฯ ส่ งเสริ ม ให้เกิ ดวัฒ นธรรมการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร ผ่านกิ จกรรมต่างๆ ดังรายละเอี ยด
ด้านล่าง โดยคณะอนุ กรรมการฯ มีความเห็ นว่าการตระหนักรู ้เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั มี ความเพียงพอเหมาะสม และมี
บุคลากรในระดับบริ หารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ กระบวนการมีความสอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้ มีการ
นาเอาการบริ หารความเสี่ ยงไปใช้ในระดับบริ ษทั ย่อยต่างๆ ในกลุ่ม ซึ่ งรายได้ของบริ ษทั เหล่านี้ คิดเป็ นร้อยละ 98 ของรายได้รวมของ
บริ ษทั
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แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

1. ส่งเสริ มให้เกิดการตระหนักรู ้เรื่ องความเสี่ ยง ให้คาแนะนาและเข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิ บตั ิการในการประเมินความเสี่ ยงระดับกลุ่มและ
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็ นการประชุมร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารกลุ่มไทยยูเนี่ยน (Global Leadership Team) และ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
2. กากับดูแลกระบวนการและผลการประเมินความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย 11 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษ ัท สงขลาแคนนิ่ ง จากัด (มหาชน) บริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิ ล ล์ จากัด บริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ยน ซี ฟู้ด จากัด บริ ษ ัท แพ็คฟู้ด จากัด
(มหาชน) บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อียู ซี ฟ้ดู ส์ 1 จากัด บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จากัด บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด บริ ษทั
เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จากัด และบริ ษทั ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด จากัด
3. รวมกระบวนการประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพิจารณาโครงการลงทุนที่สาคัญของ
บริ ษทั ซึ่ งรวมถึงการเข้าซื้ อกิจการ การควบรวมกิจการและการร่ วมทุน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขายกิจการ และค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนที่สาคัญ (Capital expenditures) คณะอนุกรรมการฯได้ทบทวนความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของการประเมินความเสี่ ยงและ
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน
4. เชิ ญ บริ ษ ัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส คอนซัล ติ้ ง (ประเทศไทย) จ ากัด มาให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งมาตรฐาน COSO ERM 2017 กับ
คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
ก้ าวต่ อไป
1. จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในการประเมินความเสี่ ยงระดับกลุ่ม ผูบ้ ริ หารได้ระบุความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ทวั่ โลกและมีผลต่อบริ ษทั
ทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ดังนี้
1.1 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.2 ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงทางไซเบอร์
1.3 ความเสี่ ยงจากความผลิกผันของโมเดลธุรกิจ
1.4 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงที่เกิดจากสังคมออนไลน์
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ ยงดังกล่าวว่าอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั และขอให้ผบู ้ ริ หารติดตามประเมิน และวิเคราะห์
ต่อไปในปี 2562
2. จากการอบรมเรื่ องมาตรฐาน COSO ERM 2017 คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารศึกษาข้อดีและความเหมาะสมเพื่อปรับใช้
ในการกาหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ในปี 2562

......................................
( นายกีรติ อัสสกุล )
ประธานคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ ้น ขนาดหรื อความมีนยั สาคัญของรายการระหว่างกันแล้ว รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั จะประเมินรายการดังกล่าว โดยจะจัดการข้อมูลและทาการวิเคราะห์วา่ เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ในกรณี ที่ขนาดของรายการมี สาระสาคัญ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษ ัทได้จดั ให้มีการดาเนิ น การตามระเบี ยบ เช่ น ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่ งสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุน้ การลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิรายการ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยเพิ่มข้อความที่ระบุถึงการปฏิบตั ิเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์บริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวระหว่างปี ดังนี้
ยอดสรุปตามประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
1. บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(บริ ษทั ย่อย 66.90%)

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตาแหน่งที่
TU

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นางนิตยา บุญมีโชติ

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

(ภรรยานายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายธนโชติ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายบุญปวีณ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายชินโชติ บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

น.ส.รุ่ งทิวา บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง
11,787,460
900,000

14.4%
1.1%

825,000

1.0%

825,000

1.0%

1,125,000

1.4%

1,875,000

2.3%
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นโยบาย
ราคา

รายการที่เกี่ยวโยง

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุง้ และน้ าต้มปลา) จาก TU
- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุง้ ) จาก OKF
- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุง้ ) จาก TUS
- ซื้อวัตถุดิบ Fish oil จาก TUE Group
- ซื้อลูกกุง้ จาก TUH
- จ่ายค่าเช่าถังเพาะพันธุ์กุง้ ให้ TUH
- ขายอาหารกุง้ ให้ TMAC
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริ หารจัดการให้ TU
- จ่ายค่าดาเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว MoU ให้ TU
- รับค่าจัดหาใบกากับการซื้อขายสิ นค้าสัตว์น้ า (MCPD) จาก
TU
- รับค่าตรวจสอบย้อนกลับระบบควบคุมคุณภาพอาหารกุง้ จาก
TU

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

37.07
21.16
8.93
0.20
-20.86

35.09
19.70
5.71
0.91
0.64
0.40
10.20

12.35
---

12.35
0.07
3.49

--

0.14

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง

นโยบาย
ราคา

รายการที่เกี่ยวโยง

- รับค่าจัดหาใบกากับการซื้อขายสิ นค้าสัตว์น้ า (MCPD)จาก

1. บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(บริ ษทั ย่อย 66.90%) (ต่ อ)

TUS
- รับค่าจัดหาใบกากับการซื้อขายสิ นค้าสัตว์น้ า (MCPD)จาก
OKF
รายการที่เกีย่ วกับทรั พย์ สินหรื อบริการ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization สาหรับเชื่อมต่อการ
ประชุมทางไกล
- จ่ายค่า Internet Network ให้ TU
- จ่ายค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์ให้ BZD
- จ่ายค่าอบรมดับเพลิงให้ TU
- รับค่าเช่าสานักงานและค่าโทรศัพท์จาก TMAC
- รับค่า Incentive Sale และ Service Charge จาก TUH
รายการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ระยะสั้ น ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าเช่าที่ดินให้ TU ที่ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ทาฟาร์มทดลองเลี้ยงกุง้ และปลา ใน
อัตราค่าเช่าปี ละ 497,300 บาทต่อปี โดยมีกาหนดระยะเวลาตาม
สัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกาหนดในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่ง
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการเรี ยบร้อยแล้ว
- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TCM
- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TMK
- รับค่าเช่าที่ดินจาก TUH
รายการช่ วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:- รับดอกเบี้ยจาก TMAC (ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มียอดเงินกูย้ ืม)
- รับค่าธรรมเนียมค้ าประกันเงินกูก้ บั ธนาคารจาก TMAC
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2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

--

2.32

--

0.21

0.75

0.96

-0.02
0.36
0.28
0.25

0.48
0.02
-0.19
1.44

0.50

0.50

--3.00

1.51
1.29
3.00

0.77
--

1.74
0.02

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง

2. บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ซีฟู้ด จากัด
(บริ ษทั ย่อย 51.00%)

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายชินโชติ บุญมีโชติ

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

6,974,850
900,000

23.2%
3.0%

900,000

3.0%

1,800,000

6.0%

1,800,000

6.0%

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

น.ส.รุ่ งทิวา บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายธนโชติ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายบุญปวีณ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นโยบาย
ราคา
ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการที่เกี่ยวโยง
รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าจาก TU
- ซื้อวัตถุดิบ (กุง้ ) จาก PPC
- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG

- ขายสิ นค้าให้ COSF
- ขายสิ นค้าให้ TU
- ขายสิ นค้าให้ TUC
- ขายสิ นค้าให้ PPC
- ขายเศษซาก (เปลือกกุง้ ) ให้ TFM
- ขายสิ นค้าให้ TUO
- ขายวัตถุดิบให้ SC
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริ หารจัดการให้ TU
- จ่ายค่าบริ การทางการตลาดให้ TU
- จ่ายค่าบริ หารจัดการส่ งออกให้ TUM
- จ่ายค่าบริ การจัดเก็บและขนส่ งให้ COSF
- จ่ายค่าบริ การส่ งสิ นค้าให้ TU
- จ่ายค่าคอมมิชชัน่ และบริ การอื่นให้ TU
- จ่ายค่าดาเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว MoU ให้ TU
- จ่ายค่าตรวจสอบประเมินฟาร์มกุง้ ให้ TU
- จ่ายค่าจัดหาใบกากับการซื้อขายสิ นค้าสัตว์น้ า (MCPD)ให้
TFM
- จ่ายค่าขนส่ งและบริ การจัดเก็บสิ นค้าจาก TU

(160)

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

33.16
0.91
1.03

3.50
1.04
15.30

2,179.20
361.97
53.43
21.15
8.93
0.09
0.02

1,248.50
68.75
125.62
9.26
5.71
0.13
--

15.00
6.09
9.17
2.79
0.27
-----

15.00
6.64
9.00
1.49
0.32
1.69
0.16
2.51
2.32

--

0.10

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง

นโยบาย
ราคา

2. บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จากัด
(บริ ษทั ย่อย 51.00%) (ต่อ)

3. บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
(บริ ษทั ร่ วม 25.00%)

รายการที่เกี่ยวโยง
รายการเกีย่ วกับทรัพย์ สินหรื อบริการ ประกอบด้วย:
- ซื้อเครื่ องจักรมือสองจาก TU
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization สาหรับเชื่อมต่อการ
ประชุมทางไกล ให้ TU
- รับเงินค่าถังแช่กงุ้ จาก TU
- รับเงินค่าถังแช่กงุ้ จาก PPC

นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

102,000

11.3%

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- ซื้อวัตถุดิบ (หัวปลา) จาก TU
- ซื้อสิ นค้า จาก PPC
- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG

- ขายวัตถุดิบ (Topping สาหรับ PF) ให้ TUM
- ขายสิ นค้า (ซูริมินาเข้าจากเวียดนาม) ให้ TU
- ขายสิ นค้า (ปูเทียม ปูอดั และซูริมิ) ให้ PPC
- ขายสิ นค้า (ปูอดั เพื่อผลิตต่อเป็ นอาหารแมว) ให้ SC
- ขายสิ นค้า (ปูอดั เต้าหูป้ ลา) ให้ TUO
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบริ การฝากเก็บสิ นค้า ให้ TU
- จ่ายค่าบริ การแพ็คปูอดั และห่อสาหร่ ายให้ PPC

- รับค่าบริ การส่ งสิ นค้า จาก PPC
- รับค่าบริ การส่ งสิ นค้า จาก TU

(161)

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

5.00
0.51

-0.72

---

0.44
0.88

0.59
0.25
--

0.63
1.08
0.14

27.92
7.97
1.23
0.06
0.05

23.93
6.26
1.67
0.66
0.01

6.30
0.53
0.06
0.06

0.36
-0.05
0.05

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
4. บริ ษทั จันศิริ เรี ยล เอสเตท จากัด

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งที่
TU

นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายเดชพล จันศิริ

กรรมการ

(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

นายดิสพล จันศิริ
(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

นายไกรสร จันศิริ
นางบุษกร จันศิริ
(คู่สมรสนายไกรสร จันศิริ)

5. บริ ษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จากัด

6. บริ ษทั ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จากัด

ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิ ท
กรรมการ

กรรมการ
ญาติสนิ ท
กรรมการ

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง
19,680,000
15,260,000
15,260,000
7,800,000
2,000,000

นโยบาย
ราคา

32.8% ค่าเช่าสามารถ
25.4% เทียบกับอัตรา
ค่าเช่าในพื้นที่
25.4%
ใกล้เคียงกัน
13.0% และผูเ้ ช่ารายอื่น
3.4%

นายชวน ตั้งจันสิ ริ

กรรมการ

-

-

นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

50,000

25.0%

นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

496,000

49.6%

รายการที่เกี่ยวโยง
รายการเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะยะสั้ น ประกอบด้ว ย:- TU,
TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสานักงาน
กรุ งเทพฯ เนื่ องจากบริ ษทั จาเป็ นต้องมีสานักงานในกรุ งเทพฯ
เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยทาสั ญญาเช่ ากับบริ ษ ัท
จัน ศิริ เรี ยล เอสเตท จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จหลักคื อ พัฒนา
อสั งหาริ มทรั พย์ ในอัตราค่ าเช่ า 270 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ
เดื อ น และค่ าบริ การ 180 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ น ทั้งนี้
เป็ น ค่ าเช่ าเฉ พ าะพื้ น ที่ เช่ าที่ ก าห น ด เท่ านั้ น ไม่ รวม
สาธารณู ปโภคอื่นๆ โดยมีกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่ า 3
ปี และจะครบกาหนดในเดื อ นธัน วาคม 2562 ซึ่ งได้รับ การ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการเรี ยบร้อยแล้ว

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดิบ (ก้างปลา หัวปลา) จาก SC
- ขายวัตถุดิบ (น้ ามันปลา น้ านึ่งปลา ปลาป่ น) ให้ TFM
- ขายส่ วนผสมสาหรับผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงให้ SC

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TU
- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM

- ขายวัตถุดิบ (ปลาและกระดูกปลาป่ น) ให้ TFM
รายการที่เกีย่ วกับทรั พย์ สินหรื อบริการ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าน้ ามันโซล่า บริ การตักถังปลา ให้ TU
- จ่ายค่าไม้พาเลทให้ TUM
- ขายเครื่ องทาความเย็น (มือสอง) ให้ TU
--

(162)

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

35.55

66.78

74.12
71.85
--

79.74
91.52
1.69

380.65
338.59
199.79

309.81
363.68
159.04

0.26
---

0.30
0.01
1.00

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง

นโยบาย
ราคา

6. บริ ษทั ที.ซี. ยูเนี่ ยน อโกรเทค จากัด (ต่อ)

7. บริ ษทั ไวยไทย จากัด

รายการที่เกี่ยวโยง
รายการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ระยะสั้ น ประกอบด้วย:- TU จ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ สาหรับพื้นที่สานักงานและโรงงานพร้อม
เครื่ องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
เนื่องจากบริ ษทั จาเป็ นต้องใช้พ้นื ที่ในการขยายกาลังการผลิต
ในส่ วนของไลน์ผลิตอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง โดยอัตราค่าเช่า
และค่าบริ การ 471,995 บาทต่อเดือน ค่าเช่าระบบทาความเย็น
54,780 บาทต่อเดือน และเป็ นค่าเช่าเฉพาะพื้นที่เช่าและ
อุปกรณ์บางส่ วนที่กาหนดเท่านั้น สาหรับค่าสาธารณูปโภคจะ
คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริ ง โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมี
กาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกาหนดใน
เดือนธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการเรี ยบร้อยแล้ว

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายไกรสร จันศิริ
นางจินตนา นิรุตตินานนท์
(คู่สมรสนายเชง นิรุตตินานนท์)

นายชวน ตั้งจันสิ ริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนคร นิรุตตินานนท์
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

100,000
59,200
36,800

31.3%
18.5%
11.5%

20,000
20,000
20,000

6.3%
6.3%
6.3%

(163)

ราคาตลาด
เทียบเท่า
Supplier
ทัว่ ไป

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เนื่องจากเป็ น Supplier ประจา จึง
ติดต่อประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ ว ประกอบด้วย:- รับค่าหัวลากตูส้ ิ นค้า จาก TUM
- รับค่าหัวลากตูส้ ิ นค้า จาก TU
- รับค่าหัวลากตูส้ ิ นค้า จาก APC
- รับค่าหัวลากตูส้ ิ นค้า จาก SC
ซึ่ งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิสาหรับการทารายการเกี่ยวโยง
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2554 เรี ยบร้อยแล้ว

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

23.51

21.78

42.98
7.44
3.75
0.33

33.87
9.24
2.72
0.34

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
8. บริ ษทั ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จากัด

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตั้งจันสิ ริ

ตาแหน่งที่
TU
กรรมการ
กรรมการ

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง
20,000
5,000

40.0%
10.0%

รายการที่เกี่ยวโยง

นโยบาย
ราคา
ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

2561
(ล้านบาท)

131.91

107.27

21.36
17.59

15.62
18.99

10.40

7.67

0.12

0.05

0.12

0.90

--

0.17

รายการเกีย่ วกับทรัพย์ สินหรื อบริการ ประกอบด้วย:-

- รับค่าตูร้ ี ทอร์ต ตูอ้ บปลา ถังละลายปลาไฟฟ้า ระบบเมนท่อ
-

น้ าใหม่ เครื่ องตัดหัวปลาโครงหลังคาโรงงานและเครื่ องมือ
ต่างๆ จาก TUM
รับเงินมัดจางานก่อสร้างจาก TUM
รับค่าสายพานลาเลียงปลาและถัง ดั้มเปอร์เทปลา ตูอ้ บปลา
ตูร้ ถขนปลา เครื่ องทาความเย็น เครื องตัดหางและตัดตาปลา
และเครื่ องมือต่างๆ จาก TU
รับค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ซ่อมแซมโรงงานและเครื่ องจักร
จาก TUM
รับค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเครื่ องจักร จาก
SC
รับค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเครื่ องมือ จาก
TU
รับเงินค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC

ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิสาหรับการทารายการเกี่ยวโยง
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2554 เรี ยบร้อยแล้ว

(164)

2560
(ล้านบาท)

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
9. บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จากัด
(บริ ษทั ร่ วม 48.97%)

10. บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จากัด
(บริ ษทั ร่ วม 20.00%)

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง
นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง

นโยบาย
ราคา

รายการที่เกี่ยวโยง

กรรมการ

1

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM
- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TU
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริ หารการขายให้ TUM
รายการเกีย่ วกับทรัพย์ สินหรื อบริการ ประกอบด้วย:- รับเงินค่าเครื่ องตัดหัวปลาจาก TU
รายการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ระยะสั้ น ประกอบด้วย:- ค่าเช่าสานักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ TUM
รายการช่ วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:- TNFC รับดอกเบี้ยจาก TUM (ผูล้ งทุนใน TNFC) ณ 31 ธ.ค.
61 จานวนเงินกูร้ ะยะสั้นเท่ากับ 92.6 ล้านบาท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

475,000
250,000
8,333

0.0%

9.5%
5.0%
0.2%

(165)

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

2560
2561
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
59.05
18.22

59.35
3.66

5.78

4.43

--

4.10

2.08

1.80

1.08

1.02

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TU
- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก PPC
- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก SC
- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUM
- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก APC
- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUG
- รับค่าบริ การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TFM

1.70
0.47
0.41
0.37
0.08
0.04
0.02

2.21
0.47
0.75
1.07
0.22
0.13
0.02

รายการช่ วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:- รับดอกเบี้ยจาก TUG ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มยี อดเงินกูค้ งเหลือ

0.06

0.27

บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
11. บริ ษทั แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วสิ จากัด

12. บริ ษทั ฟิ ล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จากัด
(Phil-Union Frozen Foods, Inc.)

ชื่อ-สกุล ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตาแหน่งที่
TU

นายนคร นิรุตตินานนท์

300,000

(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

ญาติสนิ ท
กรรมการ

นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

149,996 100.0%

จานวนหุน้ ที่ถือใน
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยง

60.0% ค่าเช่าสามารถ
เทียบกับอัตรา
ค่าเช่าในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
13. บริ ษทั นิวเซนจูรี่ พริ้ นติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง จากัด

นายเชง นิรุตตินานนท์

14. แพรุ่ งทิวา (บุคคลธรรมดา)

น.ส.รุ่ งทิวา บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

15. บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชัน่ นายไกรสร จันศิริ
จากัด
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายเดชพล จันศิริ
(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

นายดิสพล จันศิริ
(บุตรนายไกรสร จันศิริ)

กรรมการ

ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิ ท
กรรมการ

25,000

นโยบาย
ราคา

55.6%

เจ้าของ 100.0%

2,500,000
5,000,000
7,500,000

5.0%
10.0%
15.0%

7,500,000

15.0%
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รายการที่เกี่ยวโยง
รายการเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ร ะยะสั้ น ประกอบด้วย:- TUM
จ่ายค่าเช่ าและค่ าบริ การส าหรั บ พื้น ที่ ส านักงานและโรงงาน
รวมทั้ งค่ า สาธารณู ป โภค เนื่ อ งจากบริ ษั ท เพิ่ ง ด าเนิ น การ
ก่อสร้างอาคารโรงงานแล้วเสร็ จช่วงปลายปี 2561 เพื่อรับรอง
ความยืดหยุ่น (Backup Plant) ในช่ วงแรกของการ Ramp-Up
ระบบ Automated Packing Lines โดยสั ญ ญาเช่ า ดัง กล่ า วมี
กาหนดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า 1 ปี และจะครบกาหนดใน
เดื อ นธั น วาคม 2562 ซึ่ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการเรี ยบร้อยแล้ว

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

39.98

31.95

7.23
1,087.72

6.91
998.40

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อสิ นค้าจาก APC

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:
- รับค่าจ้างทาบรรจุภณ
ั ฑ์ (กล่อง) จาก SC

1.99

2.52

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ขายวัตถุดิบ (กุง้ ) ให้ PPC

1.87

1.06

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัว่ ไป

รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- ซื้ออาหารปลาและลูกปลานวลจันทร์จากฟาร์มทดลองของ
TFM

35.77

72.98

- ขายสิ นค้าให้ COSF

หมายเหตุ: - รายการธุรกิจปกติ เป็ นการซื้อขายวัตถุดิบตามธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป และได้รับอนุมตั ิหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20
สิ งหาคม 2551
- รายการที่ 9-10 และ 15 กรรมการของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิ ริ นายธีรพงศ์ จันศิริ ถือหุน้ ในบริ ษทั
ที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน แต่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทาประกันภัยทรัพย์สินกับบริ ษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริ สค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษทั เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จากัด
ซึ่งเป็ นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ เนื่องจากมีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน คือนายชวน ตั้งจันสิริ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริ ษทั ทั้ง
สอง ดังนี้
- ปี 2560 เป็ นเงินรวมสองบริ ษทั 120.65 ล้านบาท
- ปี 2561 เป็ นเงินรวมสองบริ ษทั 129.68 ล้านบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน - กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของปี 2561 แล้วมีความเห็นว่า รายการซื้ อขายผลิตภัณฑ์ และบริ การ
รวมถึงรายการซื้อสิ นทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริ ษทั และเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยการเข้าทารายการดังกล่าว บริ ษทั ได้
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกาหนดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป และราคาเป็ นไปตาม
กลไกการแข่งขันหรื อเป็ นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทารายการกับบุคคลภายนอก

(167)

แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

นโยบายการเข้ าทารายการระหว่ างกัน
(1) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนรวมถึงบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และจัดส่ งให้แก่บริ ษทั เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการดาเนิ นการตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน รวมถึงการจัดส่ งรายงานดังกล่าวที่ เป็ นปั จจุบันทุก 6
เดือน
(2) หลีกเลี่ยงการทารายการเกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ในกรณี ที่ จ าเป็ นต้อ งท ารายการเกี่ ย วโยงที่ มี ส าระส าคัญ ต้อ งขออนุ ม ัติ ก ารเข้าท ารายการดังกล่ าวจากคณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) ยกเว้นรายการที่ มีขอ้ ตกลงทางการค้าที่ มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไป ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ฝ่ายจัดการสามารถดาเนิ นการได้ (ตาม พรบ.
หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12)
(4) ปฏิ บตั ิตามขั้นตอนการดาเนิ นการของบริ ษทั เมื่อมีรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(5) กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จการค้า (Fair and at arm’s length) และมี การเปรี ยบเที ยบราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่ เหมื อนหรื อ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
(6) ผูท้ ี่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุ มตั ิการทา
รายการระหว่างกัน
มาตรการในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จึงกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูต้ รวจสอบการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลให้
บริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รายการระหว่างกันได้กระทา
อย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า
(Fair and at arm’s length) และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญใน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว โดย
บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจาปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)
แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่ องจากการทาธุ รกิ จดังกล่าวถื อเป็ นการ
ดาเนิ นธุ รกิ จร่ วมกันตามปกติของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดยกาหนดราคาซื้ อขายเป็ นไปตามราคาตลาดและเป็ นไป
ตามปกติ ธุรกิ จ การค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรื อตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ในสัญ ญาทางการค้า เพื่ อให้มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าว
สมเหตุสมผลและคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดที่บริ ษทั จะได้รับเป็ นสาคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทา
หน้าที่เป็ นผูด้ ูแลและตรวจทานการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดๆ ไม่
มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมและไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายสาหรับรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ดังนี้
รายการระหว่างกัน

นโยบาย

1) รายการซื้อขายสิ นค้าธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ

ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป

2) รายการซื้อขายทรัพย์สินและการให้บริ การ

ตามความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการที่ เกิ ดขึ้ น เปรี ยบเที ยบกับข้อมูล
การทารายการกับบริ ษทั อื่นๆ ถึงข้อดีและข้อเสี ยต่างๆ ที่ตามมาก่อนตัดสิ นใจ
เข้าท ารายการดังกล่ าว และหากมี ค วามจ าเป็ นต้อ งน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติอนุมตั ิ ก็จะต้องกระทาแล้วแต่
กรณี ไป

3) รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี )

ตามความจาเป็ นและความสะดวกในการทางาน ตลอดจนทาเลที่ ต้ งั รวมทั้ง
พิจารณาเปรี ยบเที ยบค่าเช่าและเงื่ อนไขต่างๆ กับราคาตลาดทัว่ ไปในพื้นที่
ใกล้เคี ยงกัน และหากมี มู ล ค่ าที่ ถื อ เป็ นสาระสาคัญ มากต้อ งน าเสนอต่ อ ที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมตั ิ ก็จะต้องกระทาแล้วแต่กรณี ไป

4) รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1. พิจารณาข้อมูลของผูก้ เู้ บื้องต้น ดังนี้
- เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีท้ งั ยอดขายและผล
กาไร
- เป็ นบริ ษทั ที่มีฐานะการเงินดี และมีกาไรสะสม
- เป็ นการกูย้ ืมเพื่อนาไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การ
ขยายโรงงาน การซื้อเครื่ องจักร เป็ นต้น
- บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญถือเป็ น Strategic Partner ต่อ
การดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่ องของกลยุทธ์
- กูย้ มื ตามความจาเป็ นและเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นๆ
2. อัตราดอกเบี้ยสาหรับการกูย้ มื ต้องไม่ต่ากว่าต้นทุนของเงินทุนที่บริ ษทั มีอยู่
หรื อที่ตอ้ งกูย้ มื มาในเวลานั้น
3. จานวนเงิ นที่ ข อกูย้ ืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ ยและระยะเวลาการกู้ยืมจะต้อง
ได้รับการพิ จ ารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบริ ห ารและอาจต้อ ง
นาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการและที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอมติอนุ มตั ิ
แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ซ่ ึ งบริ ษทั ต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต าม
ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และการได้ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่ อย
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ผูส้ อบ
บัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ในการตรวจสอบผูส้ อบ
บัญชีได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกต และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบดุล
สิ นทรัพย์

2559

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนระยะสั้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

%

2560

(หน่วย: พันบาท)
%
2561

%

976,122
16,412,244
39,626,191
854,832

0.69
11.53
27.83
0.60

814,911
63,560
16,343,842
69,870
43,184,178
725,121

0.56
0.04
11.19
0.05
29.56
0.50

1,585,654
16,018,214
170,850
38,371,250
616,621

11.29
0.12
27.04
0.43

1,176,674
1,032,461

0.83
0.72

1,335,393
33,941

0.91
0.02

1,768,512
489,926

1.25
0.34

60,078,524

42.20

62,570,816

42.83

59,021,027

41.59

เงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์

13,775,205
12,372,040
46,872,778
(23,574,721)
(17,491)

9.68
8.69
32.93
(16.56)
(0.01)

11,881,347
11,278,588
50,495,812
(25,217,106)
(17,227)

8.13
7.72
34.56
(17.26)
(0.01)

11,134,738
11,198,832
52,680,492
(26,175,092)
(29,101)

7.85
7.89
34.52
(18.44)
(0.02)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

23,280,566

16.36

25,261,479

17.29

26,476,299

18.66

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิ ยม – สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน – สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

29,582,576
1,713,481
704,258
858,813

20.78
1.20
0.49
0.60

30,851,485
1,866,384
1,079,837
1,301,879

21.12
1.28
0.74
0.89

29,406,620
1,504,416
1,422,412
1,751,738

20.72
1.06
1.00
1.23

142,365,463

100.00

146,091,815

100.00

141,916,082

100.00

- ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ฯ ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

(170)

1.12
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ) สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบดุล

2559

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- ส่วนของหุ ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
- เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ฯ ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้ สินที่จดั ประเภทไว้เผื่อขาย

36,905,656
17,428,944
77,000
764,733
2,499,835
82,308
291,838
596,375
595,164

25.92
12.24
0.05
0.54
1.76
0.06
0.20
0.42
0.42

15,245,774
19,822,673
119,300
849,286
47,257
15,972
324,322
232,902

10.44
13.57
0.08
0.58
0.03
0.01
0.22
0.16

13,375,376
19,726,069
92,600
146,963
9,148,592
39,001
438,669
207,196
352,689

10.43
13.55
0.08
0.58
6.45
0.03
0.31
0.14
0.25

59,241,853

41.61

36,657,486

25.09

43,527,155

30.67

963,325
24,417,199
10,307,150

0.68
17.15
7.24

14,711,748
36,168,880
10,502,309

10.07
24.76
7.19

14,568,721
27,013,896
10,312,266

10.27
19.03
7.27

94,929,527

66.68

98,040,423

67.11

95,422,038

67.24

1,492,954
1,192,954
19,948,329

0.84
14.01

1,492,954
1,192,954
19,948,329

0.82
13.65

1,492,954
1,192,954
19,948,329

0.84
14.06

149,295
26,528,035
(4,575,938)
4,193,261

0.10
18.63
(3.21)
2.95

149,295
29,044,995
(6,051,921)
3,767,740

0.10
19.88
(4.14)
2.58

149,295
29,547,602
(7,604,709)
3,260,573

0.10
20.82
(5.36)
2.30

รวมส่วนของเจ้าของ

47,435,936

33.32

48,051,392

32.89

46,494,044

32.76

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

142,365,463

100.00

146,091,815

100.00

141,916,082

100.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
หุ้นกู้ – สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
จานวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)

%

9.06
4,771,815

(171)

2560

9.28
4,771,815

%

(หน่วย: พันบาท)
2561
%

9.06
4,771,815
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งบกาไรขาดทุนรวม สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: พันบาท)
2559

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

%

2560

%

2561

%

134,375,112
1,341,693

100.00
1.00

134,937,268 100.00
2.55
3,440,094

133,284,638 100.00
2.38
3,175,850

รวมรายได้

135,716,805

101.00

138,377,362 102.55

137,460,480 102.38

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น

114,448,218
6,627,385
6,494,247
1,571,668
54,960

85.17
4.93
4.83
1.17
0.05

115,627,578
6,930,548
7,457,811
2,135,864
2

85.69
5.14
5.53
1.58
0.00

114,393,062
6,845,471
8,803,284
2,025,349
167,812

85.83
5.13
6.60
1.52
0.13

กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและ
การร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

6,520,327

4.85

6,225,559

4.61

4,225,510

3.17

194,305

0.15

456,329

0.34

263,170

0.20

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

6,714,632
(582,529)
(271,953)

5.00
(0.44)
(0.20)

6,681,888
65,114
(286,327)

4.95
0.05
(0.21)

4,488,680
(121,120)
(713,090)

3.37
(0.09)
(0.54)

กาไรสุ ทธิ
หัก ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

5,860,150
(605,718)

4.36
(0.45)

6,460,678
(471,491)

4.79
(0.35)

3,654,470
(398,259)

2.74
(0.30)

กาไรส่ วนที่เป็ นของเจ้ าของบริษัทใหญ่

5,254,432

3.91

5,989,184

4.44

3,256,211

2.44

กาไรสุ ทธิต่อหุน้ ถัวเฉลี่ย (บาท)
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ น้ )

1.10
4,772

1.25
4,772

0.68
4,772

จานวนหุน้ ณ วันปลายงวด (ล้านหุ ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )

4,772
0.25

4,772
0.25

4,772
0.25
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งบกระแสเงินสดบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงฐานะการเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรสุ ทธิให้เป็ นเงินสดสุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
ขาย (ซื้อ) สิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ มื ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเงินลงทุนระยะยาวและลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม และการร่ วมค้า
เงินสดสุ ทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
หุน้ กูเ้ พิม่ ขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยจากการ
เปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
รับจากการเรี ยกชาระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อยของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด
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(หน่วย: พันบาท)
2561

2559

2560

6,442,689
4,642,512
(1,608,720)
(1,706,592)
7,769,889

6,361,739
4,144,045
(2,830,471)
(857,544)
6,817,769

3,663,757
5,976,560
3,658,891
(433,245)
12,865,963

8,481
(3,932,928)
(12,133,558)
8,310
134,490
(13,484,581)

(50)
(4,736,832)
(63,318)
(63,560)
568,147
169,902
1,701,397

360
(4,898,256)
(100,980)
63,560
810,195
195,505
526,341

(29,399,786)

(2,424,314)

(3,403,275)

17,440,397
(1,552,326)
(1,268,247)
10,672,289
(64,515)
(1,960,585)

(21,545,556)
14,104,479
(83,429)
(2,076,514)
9,477,856
(96,977)
(932,752)

(1,832,611)
(865,245)
(1,925,341)
(47,953)
(503,074)

-

-

119,673

(3,465,718)
19,801,295
(30,845)
(1,859,447)
2,590,306
730,859

(3,398,742)
(4,551,635)
(84)
(158,264)
730,859
572,595

(3,699,002)
(8,703,734)
(21,001)
737,953
572,595
1,310,548
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บทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหาร (MD&A)
ภาพรวม
ในครึ่ งหลังของปี 2561 ธุรกิจหลักของบริ ษทั ได้มีการฟื้ นตัวอย่างมีนยั สาคัญ แม้วา่ การดาเนิ นธุรกิจจะมีความท้าทายอย่างมากใน
ไตรมาสที่ 1 และ 2 เนื่องจากภาวะราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ผลประกอบการได้ปรับตัวดีข้ ึนตามลาดับโดย
บริ ษทั มีผลกาไรจากการดาเนิ นงานปรกติไตรมาส 3 ที่ สูงสุ ดในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา และยอดขายรายไตรมาส 4 ที่ สูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์
บริ ษทั ยังสามารถบันทึกกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในระดับสูงซึ่งทาให้สามารถจ่ายเงินปั นผลและชาระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั มียอดขายรวมสาหรับปี 2561 เท่ากับ 133,285 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี ก่อนหน้า เนื่ องจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.4 ในไตรมาส 1 แต่กลับมาเติบโตขึ้นร้อยละ 0.8 ในไตรมาส 2 รวมไปถึงการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
อื่น และการที่ มีรายได้จากธุรกิ จในต่างประเทศในสัดส่ วนที่ สูง โดยเป็ นสาเหตุหลักที่ ส่งผลให้ยอดขายได้ปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ดี
บริ ษทั บันทึ กยอดขายในรู ปสกุลเงิ นเหรี ยญสหรัฐคิดเป็ นมูลค่า 4.1 พันล้านเหรี ยญ ซึ่ งปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี ก่อนหน้า โดยการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายนั้นส่วนมากมาจากปริ มาณการขายที่ปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ในปี 2561 นี้ บริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ น งานปรกติ 5,191 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 13.4 เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อนหน้า ซึ่ งการ
ปรับตัวลดลงของกาไรนั้นเป็ นผลมาจากผลประกอบที่ทา้ ทายในไตรมาส 1 และการที่บริ ษทั ไม่มีการบันทึกรายการพิเศษที่เป็ นบวกเช่นที่
เกิดขึ้นในปี 2560 แม้วา่ ไตรมาส 1 จะเป็ นไตรมาสที่ทา้ ทาย แต่ในครึ่ งหลังของปี บริ ษทั ก็สามารถฟื้ นตัวจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
โดยกาไรจากการดาเนินงานของบริ ษทั ในครึ่ งหลังนั้นได้ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44 จากช่วงเดียวกันในปี 2560
บริ ษทั มีกาไรสุทธิตามหน้างบการเงิน 3,256 ล้านบาท ซึ่งรวมรายการพิเศษดังต่อไปนี้
1) การตั้งสารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคิดเป็ นมูลค่า 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2)
2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ดธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4)
3) การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยง มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4)
กระแสเงินสดในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ระดับสู งถึง 8,401 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ที่ปรับตัวสู งขึ้น และการควบคุมสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุ ทธิ ของ
บริ ษทั ปรับตัวลดลง 3,506 ล้านบาท จาก 66,419 ล้านบาทมาอยูท่ ี่ 62,913 ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี
2561 เท่ากับ 1.35 เท่า ซึ่งลดลงจากระดับ 1.38 เท่า ณ สิ้นปี 2560
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป (Ambient Seafood) ประสบภาวะรายได้ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่กาไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรู ปลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้นส่งผลให้อตั ราการ
ทากาไรของธุรกิจฟื้ นตัวสู่ ระดับปรกติมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง (Frozen and Chilled
Seafood and Related Business) ยอดขายปรับลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้า การปรับตัวแข็งค่าขึ้นของเงินบาทเมื่อเที ยบกับ
สกุลเงิ นหลักอื่นและราคากุง้ ในประเทศที่ ปรับลดลงส่ งผลให้ยอดขายปรับตัวลดลง แม้วา่ ปริ มาณขายจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ก็ตาม
บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น (PetCare, Valued-added and Other Business)
ซึ่งยังคงมียอดขายที่เติบโตดีแม้วา่ เงินบาทจะปรับแข็งค่าขึ้นก็ตาม
กลุ่มธุ รกิ จอาหารทะเลแปรรู ปยังคงเป็ นธุ รกิ จที่ มีสัดส่ วนรายได้สูงที่ สุดถึงร้อยละ 46 ของยอดขายรวม ส่ วนยอดขายกลุ่มธุรกิ จ
อาหารทะเลแช่ แ ข็ง แช่ เย็น และสิ น ค้าที่ เกี่ ยวข้อ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 40 ของยอดขายรวม ซึ่ งลดลงจากระดับ ร้ อยละ 41 ในปี ก่ อนหน้า
เนื่องจากราคาวัตถุดิบกุง้ ปรับลดลงและค่าเงินเหรี ยญสหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ส่ งผลให้ยอดขายในรู ปเงินบาทลดลงตามไป
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ด้วย แต่อย่างไรก็ดีปริ มาณขายของกลุ่มธุ รกิ จอาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็น และสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องนั้น ยังคงปรั บเพิ่ มขึ้น จากปี ก่ อนหน้า
เนื่องจากบริ ษทั สามารถขายสิ นค้ากุง้ ได้เพิ่มมากขึ้น
สาหรับยอดขายรายภูมิภาคในปี 2561 สหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งยอดขายร้อยละ 38 ยอดขาย
จากภูมิภาคยุโรปมีส่วนแบ่งยอดขายร้อยละ 30 ยอดขายภายในประเทศมีส่วนแบ่งยอดขายร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี ก่อนหน้า
เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปรับราคาสิ นค้าให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ การมุ่งทาการตลาดในประเทศมากขึ้นเนื่ องจากค่าเงินบาทที่ แข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก และความร่ วมมือกับบริ ษทั ในเครื อที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายให้กบั ธรรมชาติซีฟ้ดู ซึ่ งบริ ษทั ได้เข้าลงทุนถือ
หุ ้นในปี ที่ ผ่านมา ตลาดญี่ปุ่นยังคงมีส่วนแบ่งยอดขายที่ ร้อยละ 6 ในขณะที่ ตลาดอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงตลาดแอฟริ กาและประเทศที่ เหลือใน
เอเชียรวมกันมีส่วนแบ่งยอดขายที่ร้อยละ 16 ของยอดขายรวม สาหรับกลยุทธ์การเติบโตในตลาดจีนโดยความร่ วมมือกับธรรมชาติซีฟ้ดู
ในธุรกิจบริ การอาหาร (Food Service) คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของตลาดจีนในปี 2562 เป็ นต้นไป
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561 ได้แก่
1. ราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้น
ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,400-1,700 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ มีเสถียรภาพมากขึ้นส่ งผลให้
อัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปฟื้ นตัวขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยธุรกิจรับจ้างผลิตนั้นมีการฟื้ นตัวของอัตรากาไร
อย่างชัดเจนในปี 2561 โดยแม้วา่ อัตรากาไรจะท้าทายในช่วงไตรมาส 1 อัตรากาไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปนั้นยังปรับลดลง
เพียงร้อยละ 0.13 จากปี ก่อน มาอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 16.9 ในปี 2561
2. ธุรกิจล็อบสเตอร์ฟ้ื นตัว
อัตรากาไรของธุรกิจล็อบสเตอร์ในปี นี้ได้ปรับฟื้ นตัวขึ้นเป็ นครั้งแรกนับจากปี 2559 เนื่องจากการผลิตที่ปรับตัวดีข้ ึน การปรับราคา
ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบมากขึ้น และยอดขายล็อบสเตอร์ ที่ยงั มีชีวิตไปยังประเทศจีนที่ปรับตัวสู งขึ้นส่ งผลให้อตั ราการทากาไรของ
ธุรกิจล็อบสเตอร์ฟ้ื นตัวดีข้ ึน โดยกาไรขั้นต้นของธุรกิจล็อบสเตอร์ในปี 2561 อยูท่ ี่ระดับ 250 ล้านบาท และมีอตั รากาไรขั้นต้นปรับขึ้นมา
อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในปี 2560
3. รายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย
ในไตรมาส 2 Chicken of the Sea ได้ชาระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีก Walmart ภายใต้คดีต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ
เป็ นมูลค่า 44 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
4. การปิ ดธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ที่ประสบผลการดาเนินงานขาดทุน
หลัง จากที่ บ ริ ษ ัท Européenne de la Mer (ESCo) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ในเครื อ ได้แ จ้ง ยกเลิ ก ส่ ว นงานแซลมอนแช่ เย็น ในประเทศ
สกอตแลนด์ ดังนั้น ESCo จึงได้ปิดตัวลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริ ษทั ได้บนั ทึ กค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการปิ ดธุ รกิ จ ESCo เป็ น
มูลค่า 489 ล้านบาท
5. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ช่วยผลักดันการเติบโตของกาไรสุทธิ
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ ยนได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูด้ าเนิ นกิจการภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 575 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี นี้เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกาไรให้บริ ษทั มูลค่าสุทธิ 456 ล้านบาทโดย
ส่วนมากอยูใ่ นรู ปแบบของเงินปั นผลรับและเครดิตภาษี แม้วา่ ผลการดาเนินงานของ เรด ล็อบสเตอร์ มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวยังต่ากว่าที่บริ ษทั ตั้งเป้ าไว้และยังคงประสบภาวะขาดทุนสุทธิในปี 2561
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6. ความผันผวนของค่าเงิน
ยอดขายของบริ ษทั กว่าร้อยละ 90 อยูใ่ นรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนมากเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์
ตามลาดับ แม้ว่าในระหว่างปี ค่าเงิ นบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบกับเงินเหรี ยญสหรัฐอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น บริ ษทั จึงมียอดขายปี 2561
ลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายของบริ ษทั นั้นจะมีการเติบโตร้อยละ
3.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า และด้วยการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด บริ ษทั จึ งมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 972 ล้าน
บาท ซึ่งเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในระหว่างปี
7. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี นี้ บริ ษทั ยังคงเน้นการควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และการริ เริ่ มกิ จกรรมควบคุมการใช้จ่าย
ใหม่ๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจึงได้มีการลดลงถึงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ส่งผลให้อตั ราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หารต่อยอดขายทรงตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน แม้วา่ ยอดขายจะลดลงจากปี ก่อนเพียงเล็กน้อยก็ตาม
8. ระดับหนี้ยงั คงอยูส่ ูงกว่าเป้ าหมาย
แม้วา่ บริ ษทั จะมีผลประกอบการกาไรลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า แต่บริ ษทั ยังคงมีกระแสเงินสด (Free Cash Flow) ได้มากถึง
8,401 ล้านบาท ซึ่ งมากกว่าในปี 2560 ถึงเกื อบสามเท่า ซึ่ งกระแสเงิ นสดที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมาจากธุรกิจหลักที่ มีผลการดาเนิ นงานฟื้ นตัว
การจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และราคาวัตถุดิบที่ ปรับตัวลดลง และเนื่ องจากกระแสเงินสดที่ อยู่ในระดับสู ง บริ ษทั
สามารถชาระหนี้ ได้กว่า 3,506 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้ นปี 2561 อัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ ี่ 1.35 เท่า
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.38 เท่า และโดยรวมแล้วอัตราส่วนดังกล่าวก็ยงั ต่ากว่าข้อจากัดตามเงื่อนไขการกูย้ มื ที่ 2.0 เท่าอยูม่ าก
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปมียอดขายทั้งสิ้น 62,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จาก 62,259 ล้านบาทในปี ก่อน ในขณะที่ราคา
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปรับสัดส่ วนยอดขายสิ นค้าที่ มีราคาสู งและสิ นค้ามูลค่าเพิ่มมากขึ้น ปริ มาณขายได้ปรับ
ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 359,246 ตัน เนื่ องจากบริ ษทั ลดการขายสิ นค้าที่ไม่ทากาไรออกไป ดังนั้นอัตรากาไรขั้นต้น
ของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปทรงตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 17.0
ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack (จากมหาสมุทรแปซิ ฟิกตะวันตก/ณ ท่าเรื อกรุ งเทพ) ลดลงร้อยละ 17.8 มาอยู่ที่ 1,530 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน เทียบกับ 1,860 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เมื่อปี ก่อน ซึ่ งแม้วา่ ราคาวัตถุดิบจะปรับตัวลดลงอย่างรุ นแรงในไตรมาส 1 ราคาปลาทู
น่าเฉลี่ยรายไตรมาสนั้นมีเสถียรภาพและปรับตัวอยูท่ ี่ 1,400-1,700 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ดังนั้นอัตรากาไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารทะเลแปร
รู ปจึงได้รับผลกระทบอย่างมากในไตรมาส 1 ก่อนที่ จะปรับตัวขึ้นมาอยูใ่ นระดับปรกติมากขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยเป็ นผลมาจาก
การเจรจากับคู่คา้ อย่างต่อเนื่องและการเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตของบริ ษทั เอง
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่ เกี่ยวข้อง มียอดขายทั้งสิ้ น 52,793 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จาก 54,604 ล้าน
บาท เมื่ อปี ก่อน โดยการลดลงของยอดขายนั้นมาจากการที่ ราคากุง้ ปรับตัวลดลงระหว่างปี เป็ นหลัก แต่ ความต้องการบริ โภคที่ ยงั คง
ปรับตัวสู งขึ้น ปริ มาณขายผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้องยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยูท่ ี่ 246,449
ตัน โดยยอดขายมีการปรับลดลงเนื่องจากการปิ ดตัวลงของธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ (ESCo)
ส่วนราคาวัตถุดิบกุง้ ขาวในปี นี้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 157 บาทต่อกิโลกรัม (ขนาดกุง้ 60 ตัวต่อกิโลกรัม) มีการปรับลดลงร้อยละ 14.6 จากราคา
เฉลี่ยปี ก่อน อัตรากาไรขั้นต้นกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง ปรับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับร้อยละ 9.1 ลดลงจาก
ร้อยละ 9.6 เมื่อปี ก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐส่ งผลกระทบต่ออัตราการทากาไรของส่วน
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ธุรกิจ และบริ ษทั มุ่งเน้นที่จะกระจายยอดขายมายังตลาดภายในประเทศและตลาดอื่น นอกเหนือจากตลาดสหรัฐอเมริ กาให้มากขึ้นและยัง
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีผลกาไรฟื้ นตัวขึ้นระหว่างปี ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจล็อบสเตอร์ยงั มีผลการดาเนินงานที่ปรับตัวดี
ขึ้นจากการผลิตที่ดีข้ ึน การปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบมากขึ้น และยอดขายล็อบสเตอร์ที่ยงั มีชีวติ ไปยังประเทศจีนที่สูงขึ้น
การจัดการทางการเงินและการลงทุน
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมทางการเงินและการลงทุนที่สาคัญ ดังนี้
1. เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 25.1 ของธรรมชาติซีฟู้ ด ไทยยูเนี่ ยนได้เข้าถือหุ ้นร้อยละ 25.1 ของธรรมชาติซีฟ้ดู เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งใน
ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยบริ ษทั ธรรมชาติซีฟู้ด ประกอบธุ รกิ จร้านอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยมีแนวคิด 2 รู ปแบบ คือ
เดอะ ดอค ซี ฟู้ดบาร์ (The Dock Seafood Bar) เดอะ ล็อบสเตอร์ แล็บ (The Lobster Lab) ซึ่ งมี 8 สาขา นอกจากนี้ ยงั มีให้บริ การ
แบบโอเชียนบาร์ (Ocean Bar) และยังมีเคาน์เตอร์ อาหารทะเลให้บริ การสิ นค้าทั้งแบบสดและแบบแช่แข็ง 158 แห่ งในประเทศ
ไทย ไทยยูเนี่ยนยังได้นาธุรกิจ ล็อบสเตอร์แล็บร่ วมกับแบรนด์สินค้า คิงออสก้า (King Oscar) เปิ ดตัวในร้านค้าปลีกของกลุ่มอาลี
บาบาในเมื องเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจี น โดยจะให้บริ การอาหารแบบห่ อกลับ (Take Away) และทานที่ ร้าน (Dine-in) โดยเน้นการ
ให้บริ การเมนูลอ็ บสเตอร์สดๆ นาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา
2. เข้ าซื้ อหุ้นร้ อยละ 45 ใน TUMD บริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นร้อยละ 45 ในบริ ษทั TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) ซึ่ งดาเนิ นธุรกิ จ
ปลาและอาหารทะเลที่ เน้นค้าปลีกและเป็ นผูผ้ ลิตปลาทูน่ากระป๋ องรายใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย และมีการดาเนิ นธุรกิ จทั้งในกลุ่ม
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปและแช่แข็งและเป็ นเจ้าของแบรนด์อย่าง มากูโร (Maguro) แคปตันออฟเทสส์ (Captain of Tastes) และ
ไรบาร์ (Rybar)
3. การปิ ดธุรกิจแซลมอนแช่ เย็นในประเทศสกอตแลนด์ ที่ประสบผลการดาเนินงานขาดทุน หลังจากที่บริ ษทั Européenne de la Mer
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ ได้ยกเลิกส่ วนงานแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ โดยการปิ ดกิจการภายใต้การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) เมื่ อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการบันทึ กค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการปิ ด
ธุรกิจ ESCo เป็ นมูลค่า 489 ล้านบาท
แนวทางการดาเนินงานในอนาคต
ในปี 2562 คาดว่า ยอดขายจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) การขยายธุรกิจเดิมที่มีอยูท่ ้ งั จากการเพิ่มปริ มาณขาย
2) การเติบโตจากการจัดตั้งหน่ วยธุ รกิ จใหม่ กล่าวคือหน่ วยธุ รกิ จตลาดเกิ ดใหม่ หน่ วยธุ รกิ จบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
(Food Service) และหน่ วยธุ รกิ จ Ingredients โดยจะมี การเติ บโตโดยใช้การพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ค้นคว้านวัตกรรมการผลิต และเปิ ด
ตลาดใหม่
3) การเพิ่มความร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
นอกจากความคาดหวังในด้านการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องในปี 2562 บริ ษทั ยังคาดว่าอัตราการทากาไรจะปรับตัวดีข้ ึนในปี
2562 เนื่องจาก
- การควบคุมต้นทุนในการดาเนิ นงานในทุกส่วนงานให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
- การฟื้ นตัวของธุรกิจล็อบสเตอร์ในทวีปอเมริ กาเหนือ
- การปิ ดธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ที่ประสบผลการดาเนินงานขาดทุน
- การเปิ ดตัวสิ นค้านวัตกรรมใหม่ๆ สู่สาธารณชน
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ในปี 2562 บริ ษทั มุง่ ที่จะให้ความสาคัญกับการดาเนินงานใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การพัฒนาการดาเนินงานของธุรกิจ
• เจรจากับคูค่ า้ และปรับราคาเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริ ง
• มุ่งควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริ หารและการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไรและประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
2. การเข้ าซื้อกิจการ และการควบรวมกิจการอย่ างมีประสิทธิผล
• การลงทุนในบริ ษทั เรด ล็อบสเตอร์ สนับสนุน การเติบโตยอดขายและผลกาไร รวมถึงการขยายกิจการในระดับนานาชาติ
• เพิ่มการทางานร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ในเครื อทัว่ โลกให้ดีข้ นึ และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
• ใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุนในกิจการใหม่ๆ โดยมีแนวโน้มที่จะมองหาการลงทุนเล็กๆ มากกว่าการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่
3. ธุรกิจใหม่
• มุ่งขยายตลาดในตลาดใหม่และใช้แบรนด์ระดับโลกของบริ ษทั อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีน
• การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ Ingredients ในเชิงพาณิ ชย์อย่างเต็มรู ปแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั วัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตของบริ ษทั
ได้อย่างมีคุณค่าสูงสุด
4. นวัตกรรม
• การขยายกรอบงานวิจยั ของศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Center: GIC) ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและกุง้ และ
มุ่งพัฒ นาเทคโนโลยีบรรจุ ภ ัณ ฑ์ กระบวนการผลิ ต การเพิ่ ม มูล ค่าให้กับ วัต ถุดิ บ ที่ เหลื อ ใช้จากการผลิ ต และค้น คว้านวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าอย่างต่อเนื่อง
• นานวัตกรรมที่คน้ คว้าโดยศูนย์นวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นนวัตกรรมสิ นค้าหรื อนวัตกรรมกระบวนการผลิตใหม่ๆ
5. การดาเนินธุรกิจอย่ างยัง่ ยืน
• มุ่งมัน่ เดินหน้ากลยุทธ์เพื่อความยัง่ ยืน (SeaChange®) และพันธกิจการจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าอย่างยัง่ ยืน (Tuna Commitment) โดย
การขยายกรอบไปยังกิจกรรมความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ เช่น การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์พลาสติกที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการสนับสนุน
โครงการ global ghost gear initiative (โครงการกูอ้ ุปกรณ์ประมงที่ถูกทิ้งในท้องทะเล) ในต่างประเทศ
• แสดงถึงความเป็ นผูน้ าในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบและการใช้แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ในปี 2562 บริ ษทั มีแผนที่ จะลงทุนจานวน 4.8 พันล้านบาท สาหรับการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนิ นงานของธุรกิจในปั จจุบนั
อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยการลงทุนหลักจะเน้นการ
ลงทุนในด้านเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างและปรับปรุ งอาคาร รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจอาหารกุง้ ในประเทศอินโดนีเซี ย ทั้งนี้
การให้ความสาคัญกับการขยายธุรกิจในปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง จะช่วยส่ งผลให้สถานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกระแส
เงินสดรับ
บริ ษทั ยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลปี ละสองครั้งในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
เนื่องจากการบริ หารงานอย่างรอบคอบ และระดับกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่แข็งแกร่ ง ส่งผลให้กระแสเงินสด (Free Cash
Flow) สูงถึง 8,401 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผล 0.40 บาทต่อหุน้ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลที่ร้อยละ 58.62 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ายปันผลอย่างสม่าเสมอในทุกๆ ปี นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2537
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วน

2559

2560

2561

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

1.01
0.29

1.71
0.47

1.36
0.40

2. อัตราส่วนโครงสร้างของทุน
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)*
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)*
- อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (เท่า)

2.00
1.39
1.37
5.27

2.04
1.40
1.38
4.13

2.05
1.39
1.35
3.96

3. อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (เท่า)
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
- จานวนวันหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (วัน)
- จานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (วัน)
- จานวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (วัน)

1.06
3.06
8.83
10.77
118
41
33

0.94
2.79
9.37
9.21
129
38
39

0.93
2.81
9.56
8.54
128
38
42

14.8
8.9
3.9
11.8
6.4
10.6

14.3
8.6
4.4
13.7
6.1
9.2

14.2
8.3
3.9
11.9
5.6
7.7

1.10

1.26

1.09

1.10
0.63
9.06

1.25
0.66
9.28

0.68
0.40
9.06

4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
- อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
- อัตรากาไร EBITDA (ร้อยละ)
- อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ร้อยละ)
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)**
- อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ร้อยละ)
5. ข้อมูลต่อหุน้
- กาไรสุทธิต่อหุน้ ปรกติก่อนหักรายการพิเศษ (บาท)
- กาไรสุทธิต่อหุน้ ตามงบการเงิน (บาท)
- เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

*เฉพาะหนีส้ ิ นที่ก่อให้ เกิดดอกเบีย้ เท่ านั้น
**อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ ก่อนภาษี = กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ อสิ นทรั พย์ รวมเฉลีย่
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คาอธิบายการวิเคราะห์ งบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงิน
ภาพรวม
ปี 2561 เริ่ มต้นปี ด้วยสภาวะการดาเนินงานที่ทา้ ทายจากปั จจัยทั้งราคาวัตถุดิบและค่าเงิน โดยสถานะการณ์เริ่ มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น
ในช่วงครึ่ งหลังของปี แม้วา่ ยอดขายในรู ปของสกุลเงินบาทจะลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.2 จากปี ก่อนหน้า แต่หากหักผลกระทบของค่าเงิน
ยังมียอดขายปรับเพิ่มขึ้นในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐที่ 4.1 พันล้านเหรี ยญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี ก่อนหน้า
ในปี นี้ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้น โดยราคาวัตถุดิบปลาทูน่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,530 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.8 จาก
ปี ก่ อน ในขณะที่ ราคาวัตถุดิบกุง้ เฉลี่ยก็ได้ปรับตัวลดลงเช่นกัน บริ ษทั สามารถพลิกฟื้ นอัตราในการทากาไรมาสู่ ระดับปรกติมากขึ้ น
โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งหลังของปี จากที่ มีการเจรจาปรับราคาสิ นค้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การปรับลดต้นทุนการผลิต และการขยายตลาด
ไปในตลาดใหม่ๆ มากขึ้น
ผลผลิตกุง้ ของประเทศไทยในปี 2561 ทรงตัวจากปริ มาณผลผลิตในปี 2560 ที่ประมาณ 300,000 ตัน เนื่ องจากภาวะราคากุง้ ตกต่าและการ
เพิ่มผลผลิตกุง้ จากอินเดีย ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งของบริ ษทั ยังมีปริ มาณขายเติบโตอย่างต่อเนื่ องมาจากการที่มีสัดส่ วนการ
ส่งออกกุง้ จากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มสิ นค้ามูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
ในปี นี้ ผลกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานปรกติ มีมูลค่า 5,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ งการปรับตัวลดลงของกาไร
เป็ นผลมาจากผลประกอบที่ทา้ ทายในไตรมาส 1 และการที่บริ ษทั ไม่มีการบันทึกรายการพิเศษที่เป็ นบวกเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2560 แม้วา่ กาไร
ปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แต่กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานก็อยูใ่ นระดับสู งถึง 8,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,938 ล้านบาทในปี 2560
และจากกระแสเงินสดที่อยูใ่ นระดับสูงทาให้บริ ษทั สามารถรักษาอัตราจ่ายเงินปั นผลในระดับสูงถึงร้อยละ 58.62 ของผลกาไรสุทธิประจาปี
บริ ษทั มีกาไรสุทธิปี 2561 ตามหน้างบการเงินที่ 3,256 ล้านบาท ซึ่งหักรายการพิเศษดังต่อไปนี้
1) การตั้งสารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคิดเป็ นมูลค่า 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2)
2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4)
3) การด้อยค่าในเงินลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4)
ยอดขาย
บริ ษทั มียอดขายสู งสุ ดที่ 133,285 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบ
กับสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ แต่ในรู ปของเงินเหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั มียอดขายที่ 4.1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี ก่อน โดยการ
เติบโตของยอดขายดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากปริ มาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตลาดใหม่
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปยังคงเป็ นธุรกิจที่มีสัดส่ วนยอดขายสู งสุ ดหรื อร้อยละ 46 โดยยอดขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวทรงตัวจากปี ก่อน
หน้า ขณะเดียวกันยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้องบันทึกยอดขายคิดเป็ นร้อยละ 40 ลดลงจากร้อยละ
41 ในปี 2560 เนื่ องจากราคากุง้ ที่ปรับลดลงและค่าเงินบาทที่ แข็งค่าขึ้นส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมการส่ งออก ส่ วนกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น มียอดขายคิดเป็ นร้อยละ 14 ของยอดขายรวม โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในปี 2560
ในปี 2561 ตลาดสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นตลาดใหญ่ที่สุด มีสัดส่ วนยอดขายร้อยละ 38 ของยอดขายรวม ลดลงจากร้อยละ 39 ของยอดขาย
รวมในปี 2560 เนื่ องจากค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอ่อนค่าลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับค่าเงินบาทในระหว่างปี 2560 ตลาดยุโรปยังคงเป็ นตลาด
ใหญ่อนั ดับสอง โดยมีสดั ส่วนยอดขายร้อยละ 30 ซึ่งทรงตัวจากปี ก่อน ส่วนยอดขายในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 11 (จากร้อยละ
9 ในปี ก่ อ น) เนื่ อ งจากปริ ม าณการขายที่ เพิ่ ม ขึ้ น และการเปิ ดตัวสิ น ค้าใหม่ และตลาดญี่ ปุ่ นคิ ด เป็ นสัด ส่ วนยอดขายร้ อ ยละ 6 ซึ่ งไม่
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนอย่างมีนยั
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ในปี 2561 สัดส่ วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์ลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 41 (ลดลงจากร้อยละ 42 ในปี 2560) ซึ่งเกิดจากค่าเงินเหรี ยญสหรัฐและ
ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเที ยบกับค่าเงินบาทในระหว่างปี ส่ งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมีสัดส่ วนยอดขายที่ร้อยละ 59 (จากร้อยละ 58 ในปี 2560)
ปริ มาณขายของธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ องที่ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 ทาให้เกิดการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
และอัตรากาไรที่ เพิ่มขึ้ น ยอดขายธุ รกิ จบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม (Food Service) คิ ดเป็ นร้อยละ 11 ของยอดขายทั้งหมด โดย
ครึ่ งหนึ่งคิดเป็ นยอดขายสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์ของบริ ษทั และอีกครึ่ งมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต
กาไรขั้นต้ น
แม้วา่ ผลประกอบการจะฟื้ นตัวในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561 และมีกาไรขั้นต้นของปี อยูท่ ี่ 18,892 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จาก 19,310
ล้านบาทในปี ก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวน แต่อตั รากาไรขั้นต้นต่อยอดขายปรับลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ ี่ร้อยละ
14.2 จากร้อยละ 14.3 ในปี 2560
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปมีอตั รากาไรขั้นต้นทรงตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 17.0 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้น ในปี
นี้ บริ ษทั ยังมุ่งที่ จะเพิ่มยอดขายในกลุ่มสิ นค้าที่ มีกาไรมากขึ้ น ซึ่ งแม้จะส่ งผลกระทบต่อยอดขายบ้าง แต่ส่งผลให้อตั ราการทากาไรมี
เสถียรภาพมากขึ้น
เนื่ องจากค่าเงิ นบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบกับสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ อัตรากาไรขั้นต้นของธุ รกิ จอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่
เกี่ ยวข้องถูกกดดันในช่วงครึ่ งแรกของปี 2561 แต่เนื่ องจากการขยายตลาดนอกเหนื อจากตลาดสหรัฐอเมริ กาและการฟื้ นตัวของธุ รกิ จ
ล็อบสเตอร์ ส่ งผลให้อตั รากาไรของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้องฟื้ นตัวขึ้นสู่ระดับปรกติมากขึ้นในครึ่ งหลังของ
ปี 2561 ส่วนอัตรากาไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่นได้ปรับตัวสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากราคา
วัตถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารต่อยอดขายในปี นี้ อยูท่ ี่ร้อยละ 10.7 ซึ่ งทรงตัวจากปี 2560 แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริ หารได้ปรับลดลงถึงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ามาอยูท่ ี่ 14,221 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
กาไรจากการดาเนินงาน
บริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงาน 4,669 ล้านบาท ลดลงจาก 4,921 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากผลประกอบการที่ทา้ ทายในไตรมาส 1 ซึ่ ง
ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบปลาทูน่าผันผวน แต่อย่างไรก็ดี ผลกาไรจากการดาเนินงานในช่วงครึ่ งหลังของปี ได้ปรับฟื้ น
ตัวขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด อัตรากาไรจากการดาเนินงานได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.15
เมื่อเทียบกับปี ก่อนมาอยูท่ ี่ร้อยละ 3.5 ในปี 2561
รายได้ อื่น (รวมส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม)
รายได้อื่นลดลงร้อยละ 9.6 จากปี ก่อน มาอยู่ที่ 2,386 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นจากส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ใน
เครื อที่ลดลง และการที่บริ ษทั ไม่มีรายการพิเศษในปี 2561
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กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 972 ล้านบาท เนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรอบคอบและค่าเงินบาทที่ปรับแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงครึ่ งแรกของปี แต่อย่างไรก็ดี กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังน้อยกว่าผล
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเท่ากับ 1,259 ล้านบาทในปี 2560 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากตลอดปี
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2561 เท่ากับ 2,025 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับ 2,136 ล้านบาทในปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ได้ชาระคืน
หนี้ในระหว่างปี และอัตราดอกเบี้ยจ่ายสุทธิปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.07 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 3.21 ในปี ก่อน
ภาษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
ภาษีจ่ายในปี นี้ เท่ากับ 189 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บันทึกเป็ นเครดิตภาษี 65 ล้านบาท ซึ่ งการที่บริ ษทั มีภาษีจ่ายในปี นี้ เกิดจากการที่
บริ ษทั ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอนั เกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบภาษีใหม่ในประเทศฝรั่งเศส เช่นที่เกิดขึ้นในปี 2560
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานปรกติ 5,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเที ยบกับ 5,989 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่ งการปรับตัวลดลงของ
กาไรเป็ นผลมาจากผลประกอบที่ทา้ ทายในไตรมาส 1 และการที่บริ ษทั ไม่มีรายการพิเศษที่เป็ นบวกเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2560 บริ ษทั มีกาไร
สุทธิปี 2561 ตามหน้างบการเงินเท่ากับ 3,256 ล้านบาท ซึ่ งรวมการตั้งสารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ด
ธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ และการด้อยค่าในเงินลงทุนใน TMAC
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม เท่ากับ 141.9 พันล้านบาท ลดลง 4.2 พันล้านบาท จาก 146.1 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
• ลูกหนี้ การค้าสุ ท ธิ อ ยู่ที่ 13.9 พัน ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 0.9 หรื อ 119 ล้านบาทจาก 14.0 พัน ล้านบาทในปี 2560 อัต ราส่ วนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้ เพิ่มขึ้นเป็ น 9.56 เท่า จาก 9.37 เท่าในปี 2560 เนื่ องจากการลดลงของลูกหนี้ การค้าเฉลี่ย ระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ยในปี 2561 ทรงตัวจากปี ที่แล้วอยูท่ ี่ 38 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสมอต้นเสมอปลายของการจัดเก็บหนี้
• สิ นค้าคงเหลือสุทธิ ลดลงร้อยละ 11.1 เป็ น 38.4 พันล้านบาทจาก 43.2 พันล้านบาทในปี ก่อน มีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่
ปรับลดลง และการที่บริ ษทั มีนโยบายเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังที่ดีข้ ึน ส่งผลให้วนั หมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือในปี
2561 ลดลงมาอยูท่ ี่ 128 วัน จาก 129 วันในปี ก่อน
• อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ ี่ 0.93 เท่า จาก 0.94 เท่าในปี ก่อน เป็ นผลจากยอดขายในรู ปสกุลเงินบาทที่
ปรับลดลงร้อยละ 1.2 จากปี ก่อน
• อัตราส่วนสภาพคล่องปรับลดลงมาอยูท่ ี่ 1.36 เท่า จาก 1.71 เท่า ในปี ก่อน และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วได้ลดลงเช่นเดียวกันเป็ น
0.40 เท่า จาก 0.47 เท่า ในปี ก่อน ซึ่ งสาเหตุที่ทาให้อตั ราส่ วนทั้งสองปรับตัวปรับตัวลดลงเป็ นเพราะการเพิ่มขึ้นของหุ น้ กูท้ ี่มีกาหนด
ชาระในระยะเวลา 1 ปี ที่เกิดจากกาหนดการชาระปรกติ
• ที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์ มี มูลค่ ารวม 26.5 พัน ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ น 1.2 พัน ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับ 25.3 พัน ล้านบาท ในปี 2560
เนื่องจากบริ ษทั มีการลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อขยายกิจการของบริ ษทั และการเปิ ดธุรกิจใหม่
หนีส้ ินรวม
หนี้สินรวม มีมูลค่า 95.4 พันล้านบาท ลดลง 2.6 พันล้านบาท จาก 98.0 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
• เจ้าหนี้ การค้ามีมูลค่า 13.2 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จาก 13.6 พันล้านบาท ในปี ก่อน ขณะที่ระยะเวลาการชาระหนี้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็ น 42 วันจาก 39 วันในปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเจรจาจัดการเงื่อนไขการซื้ อจากคู่คา้ (Supplier) และการจัดการทางการเงินอย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพเพื่อปรับปรุ งคุณภาพเจ้าหนี้ การค้าโดยรวม โดยอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ อยู่ที่ 8.5 เท่าเมื่อเที ยบกับ 9.2 เท่าในปี
ก่อน
• เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นลดลงร้อยละ 12.3 เป็ น 13.4 พันล้านบาทจาก 15.2 พันล้านบาท ณ สิ้ นปี 2560 เนื่ องจากการ
ชาระหนี้คืนระหว่างปี 2561
• เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลงร้อยละ 18.3 มาอยูท่ ี่ 41.6 พันล้านบาท จาก 50.9 พันล้านบาท ณ สิ้ นปี 2560 เนื่ องจากการชาระหนี้คืนระหว่าง
ปี 2561 เช่นกัน
• หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีมูลค่ารวม 64.5 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จาก 67.3 พันล้านบาท ในปี ก่อน โดยสัดส่ วนหนี้สินระยะยาว
(รวมหนี้สินที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) คิดเป็ นร้อยละ 78 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
• ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีมูลค่า รวม 43.2 พันล้านบาท ลดลง 1.1 พันล้านบาท จาก 44.3 พันล้านบาท ณ สิ้ นปี 2560 มีสาเหตุหลักจากบริ ษทั
บันทึกกาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อน
• อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยูท่ ี่ 2.05 เท่าจากระดับ 2.04 เท่า ณ สิ้นปี 2560 มีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จากกาไรสุทธิที่ลดลงจากปี ก่อน
• อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนสุ ทธิลดลงอยูท่ ี่ 1.35 เท่า จากระดับ 1.38 เท่า ณ สิ้ นปี 2560 โดยอัตราส่ วนหนี้ สินดังกล่าวยังอยูต่ ่ากว่าเพดาน
หนี้ ของบริ ษทั ฯ ที่ 2.0 เท่ า แต่ยงั สู งกว่าอัตราส่ วนหนี้ เป้ าหมายระยะยาวที่ ระดับ 1.0 - 1.2 เท่ า หนี้ สินสุ ทธิ อยู่ที่ 62.9 พันล้านบาท
ลดลงจาก 66.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
• อัตราผลตอบแทนต่อเงิ นลงทุ นเฉลี่ย (ROCE) อยู่ที่ร้อยละ 7.7 หรื อลดลงจากร้อยละ 9.2 ในปี 2560 มีสาเหตุหลักจากกาไรที่ ลดลง
อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลี่ยในปี 2561 อยูใ่ นระดับร้อยละ 11.9 ลดลงจากร้อยละ 13.7 ในปี 2560 จาก
การบันทึกกาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อน
กระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 12,866 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั สามารถรักษาความสามารถในการทากาไรได้ใน
ระดับสู ง (EBITDA ปี 2561 คิ ด เป็ น 11,016 ล้านบาท) จากผลประกอบการที่ ฟ้ื นตัวในช่ ว งครึ่ งหลังของปี ยิ่งไปกว่านั้น การจัด การ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นยังช่วยลดความต้องการสิ นค้าคงคลังลง โดยแม้วา่ ยอดขายจะอ่อนตัวลง มูลค่าสิ นค้าคงคลัง
ลดลงถึงร้อยละ 11.1 ซึ่งมากกว่าอัตราการลดลงของยอดขายอย่างมาก
ขณะเดียวกัน เงินสดสุ ทธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนมีมูลค่ารวม 3.4 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 2.4 พันล้านบาทในปี 2560) เนื่ องจากการ
ลงทุนในกิจกรรมปรกติของบริ ษทั
บริ ษทั มีเงินสดสุทธิจ่ายไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีมูลค่า 8,704 ล้านบาท โดยส่วนมากเกิดจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
และการชาระหนี้สินระยะสั้นคืนจากการที่บริ ษทั สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ ง
บริ ษทั มีเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดรวมผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง 707 ล้านบาท ซึ่ งทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2561 มูลค่า 1,586 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากเงินเบิกเกินบัญชี)
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แบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 ปี 2561

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรอง
ว่า
1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุ งตาม COSO Integrated) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อ เป็ นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ด เดี ยวกัน กับ ที่ บ ริ ษ ัทได้รับ รองความถูกต้อ งแล้ว บริ ษ ัท ได้
มอบหมายให้ นางปะราลี สุ ขะตุงคะ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ นางปะราลี
สุขะตุงคะ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่า ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายไกรสร จันศิริ

ประธานกรรมการ

............................………...............

2. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

กรรมการบริ หาร

............................…….…..............

ผู้รับมอบอานาจ
นางปะราลี สุขะตุงคะ

เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

............................………...............
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดกรรมการของบริษัท
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นายไกรสร จันศิริ
ประธำนกรรมกำร
ไทย
84 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภำคม 2478)
ปริ ญญำปรัชญำดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ปริ ญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททัว่ ไป) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 17 มีนำคม 2531
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 31 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : บิดำนำยธีรพงศ์ จันศิริ
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: 231,134,720 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 4.84 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 174,804,288 หุน้ คู่สมรส 56,330,432 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 2999 ถนนริ มทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2516-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
2520-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั รวมไทยอำหำรทะเล จำกัด
2543-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พำร์ทเนอร์ จำกัด
(มหำชน)
2554-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เมอร์ชนั่ พำร์ทเนอร์
จำกัด
2515-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยรวมสิ น จำกัด
2524-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง จำกัด (มหำชน)
2527-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
2531-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็ อปเปอร์ต้ ีส์ จำกัด
2533-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั บำงแคคอนโดทำวน์ จำกัด
2538-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ จำกัด
2547-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
2549-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั จันศิริพิมพ์แอนด์ยอ้ ม จำกัด
2560-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ต้ ี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2531-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั จันศิริเรี ยลเอสเตท จำกัด
2536-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไวยไทย จำกัด
2539-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กำ จำกัด (USA)
2539-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จำกัด
2540-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จำกัด (USA)
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เอกสารแนบ 1
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชัน่ จำกัด
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผูบ้ ริ หำรระดับสูง / สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่ นที่ 12 (มีนำคม – กรกฏำคม 2554)
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
จำนวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:
:

นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
ไทย
77 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนำคม 2485)
The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China
8 เมษำยน 2542
20 ปี

: ไม่มี
: 265,754,916 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 5.57 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 200,442,084 หุน้ คู่สมรส 65,312,832 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2530-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2530-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ที.ซี. ยูเนี ยน อโกรเทค จำกัด
2532-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่ำ จำกัด
2533-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
2535-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั จะนะอุตสำหกรรมประมง จำกัด
2516-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำ
อุตสำหกรรม จำกัด
2553-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั โอเรี ยลทัลยูนิค จำกัด
2554-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทย กลีเซอรี น จำกัด
2556-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ฟิ ล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
(PHILIPPINES)
2559-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไท่หว้ำน เซิ่ง อควำติค เทรดดิ้ง (ไชน่ำ) จำกัด
(CHINA)
2536-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไวยไทย จำกัด
2539-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กำ จำกัด (USA)
2540-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั นิวเซนจูรี่ พริ้ นติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ จำกัด
2540-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จำกัด (USA)
2543-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
2550-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)

(186)

เอกสารแนบ 1
2551-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยพัฒนำสแตนเลสสตีล จำกัด
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส (FRANCE)
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่ จำกัด (USA)
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั คิง ออสกำร์ เอเอส จำกัด (NORWAY)
2544-ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญนิติบุคคล ฮัน่ ฮง กำรช่ำง
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั : ไม่มี
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
จำนวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:
:

นายชวน ตั้งจันสิริ
กรรมกำรบริ หำร
ไทย
74 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยำยน 2488)
ปริ ญญำตรี South China Normal University, People’s Republic of China
17 มีนำคม 2531
31 ปี

: บุตรของคุณอำ นำยไกรสร จันศิริ
: 38,668,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 38,668,000 หุน้ คู่สมรส .........ไม่มี........ หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 1674/843 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2524-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง จำกัด (มหำชน)
2516-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
2520-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั รวมไทยอำหำรทะเล จำกัด
2530-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2532-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่ำ จำกัด
2531-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั จันศิริเรี ยลเอสเตท จำกัด
2531-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนปร็ อปเปอร์ต้ ี จำกัด
2536-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไวยไทย จำกัด
2538-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ จำกัด
2539-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จำกัด
2542-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริ สค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย)
จำกัด
2547-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด
2551-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยพัฒนำสแตนเลสสตีล จำกัด
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (MAURITIUS)
2560-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จำกัด

(187)

เอกสารแนบ 1
2544-ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญนิติบุคคล ฮัน่ ฮง กำรช่ำง
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 86/2553
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ไทย
53 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎำคม 2508)
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญำโท มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 1 มกรำคม 2533
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 29 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : บุตรชำยนำยไกรสร จันศิริ
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: 509,065,212 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 399,736,164 หุน้ คู่สมรส 109,329,048 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ........ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 2999/1 ถนนริ มทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2557-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2539-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จำกัด
2538-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ จำกัด
2539-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กำ จำกัด (USA)
2553-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
(MAURITIUS)
2553-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
2542-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง จำกัด (มหำชน)
2555-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
2532-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
2555-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จำกัด
2559-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
2559-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไท่หว้ำน เซิ่ง อควำติค เทรดดิ้ง (ไชน่ำ) จำกัด
(CHINA)
2559-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ประชำรัฐรักสำมัคคี สมุทรสำคร (วิสำหกิจเพื่อ
สังคม) จำกัด
2560-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ทุนธนศิริ จำกัด
2560-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
(HONG KONG)
2561-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ทุนธนศิริ (สงขลำ) จำกัด

(188)

เอกสารแนบ 1
2561-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิ เซส จำกัด
2527-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
2531-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั จันศิริเรี ยลเอสเตท จำกัด
2531-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็ อปเปอร์ต้ ีส์ จำกัด
2536-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2536-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
2536-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไวยไทย จำกัด
2540-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จำกัด (USA)
2543-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
2543-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จำกัด
2552-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ทีเอ็น ฟำยน์ เคมีคอลส์ จำกัด
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ยูเอส เพ็ท นูทรี ชนั่ จำกัด (USA)
2555-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เจ้ำพระยำห้องเย็น จำกัด
2555-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ทักษิณสมุทร จำกัด
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชัน่ จำกัด
2559-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เรดล็อบสเตอร์มำสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด
(Red Lobster) (USA)
2560-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ต้ ี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
จำนวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:
:

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร กลุ่มธุรกิจอำหำรแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ไทย
57 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2505)
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
5 มกรำคม 2541
21 ปี

: ไม่มี
: 63,442,980 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 63,442,980 หุน้ คู่สมรส ........ไม่มี........ หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 100/3 ซอยอำรี ยส์ มั พันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2543-ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
2539-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จำกัด
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เอกสารแนบ 1
2555-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด (รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 4
บริ ษทั )
2555-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
2555-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จำกัด
2555-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั เจ้ำพระยำห้องเย็น จำกัด
2555-ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ทักษิณสมุทร จำกัด
2560-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั อำร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด
2540-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
2559-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ช็อป จำกัด
2559-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เรดล็อบสเตอร์มำสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster)
(USA)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- TLCA Executive Development Program / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
- หลักสูตรผูบ้ ริ หำรระดับสูง วตท. รุ่ นที่ 25/2560 / สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- หลักสูตรวิทยำกำรกำรจัดกำรสำหรับนักบริ หำรระดับสูง รุ่ นที่ 1 / สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
จำนวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:
:

นายคิโยทากะ คิคูชิ
กรรมกำร
ญี่ปุ่น
52 ปี (เกิดวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2509)
ปริ ญญำตรี (เศรษฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยวะเซะดะ ประเทศญี่ปนุ่
7 พฤศจิกำยน 2559
2 ปี

: ไม่มี
: ไม่มี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี...... หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: บริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด 3-1 มำรู โนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดำ-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปนุ่
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2550 – ปั จจุบนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร (Chief Operating Officer) กลุ่มบริ ษทั
(สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค) บริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั : ไม่มี
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
จำนวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:
:

ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
กรรมกำร
มำเลเซีย
49 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยำยน 2512)
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยนิวเซ้ำท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
15 พฤศจิกำยน 2553
8 ปี

: ไม่มี
: ไม่มี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี.......หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 979/12 ชั้นเอ็ม อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จำกัด (FRANCE)
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)
2557-ปั จจุบนั กรรมกำร Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
: 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA)
2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)
2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)
2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)
2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)
2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)
2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั :
วุฒิบตั รผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountants, Australian Society)
นายชาน ชู ชง
Group Director, Human Resource
จีน
43 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลำคม 2518)
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 30 เมษำยน 2544
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 18 ปี
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เอกสารแนบ 1
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: 12,295,272 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 12,295,272 หุน้ คู่สมรส ........ไม่มี....... หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 979/12 ชั้นเอ็ม อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2545-ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
2557-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ จำกัด
2558-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จำกัด
2560-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ทุนธนศิริ จำกัด
2561-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั ทุนธนศิริ (สงขลำ) จำกัด
2561-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิ เซส จำกัด
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
- TLCA Executive Development Program / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 1 ปี 2552
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นายศักดิ์ เกีย่ วการค้ า
กรรมกำรอิสระ
ไทย
84 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2478)
ปริ ญญำตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี (พำณิ ชยศำสตร์บณ
ั ฑิต) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี (นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 22 สิ งหำคม 2543
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 18 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: 50,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร 50,000 หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี....... หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ......ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 6 ซอยติวำนนท์ 14 แยก 1 ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2559-ปัจจุบนั ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ดุสิตธำนี จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2528-ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรี นคริ นทรำบรม
รำชชนนี
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
: 2501-2516 ผูต้ รวจกำรธนำคำรพำณิ ชย์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2516-2539 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส บมจ. ธนำคำรไทยพำณิ ชย์
2541-2544 กรรมกำรบริ หำรและที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำร บมจ. ธนำคำรศรี นคร
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เอกสารแนบ 1
2541-2543 กรรมกำรบริ หำร บจ. ศรี นครประกันชีวติ
2543-2546 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
2543-2559 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ดุสิตธำนี จำกัด (มหำชน)
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 / สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- ใบอนุญำตทนำยควำมตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภำทนำยควำม
- The Role of the Chairman Program (RCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program / Standford University & University of Singapore
- Senior Executive Program / สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน แบบ COSO – ERM / สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 2013 / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 / สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- เตรี ยมควำมพร้อมในกำรจัดทำงบกระแสเงินสด / กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์
- A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)

(193)

เอกสารแนบ 1
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมกำรอิสระ
ไทย
62 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภำคม 2500)
ปริ ญญำตรี สำขำบัญชีและกำรจัดกำร วิทยำลัยแอคเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยซำรำโซต้ำ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำเอก สำขำกำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 22 มีนำคม 2553
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 9 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: ไม่มี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี....... หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ......ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 903/32 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2550-ปัจจุบนั รองประธำนและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์
กรี น จำกัด (มหำชน)
2559-ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั อำฟเตอร์ ยู จำกัด
(มหำชน)
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2547-ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
2556-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั เมอร์ชนั่ พำร์ทเนอร์ จำกัด
2557-ปั จจุบนั กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เมอร์ชนั่ พำร์ทเนอร์ จำกัด
2558-ปั จจุบนั กรรมกำร มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรี นคริ นรำบรมรำชชนนี
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
: 2533-2538 ผูแ้ ทนสำนักงำนโนมูระ (บริ ษทั หลักทรัพย์จำกประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย
2537-2540 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร (ด้ำนธุรกิจหลักทรัพย์) บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ศรี มิตร
จำกัด (มหำชน)
2540-2545 ผูพ้ ิพำกษำสมทบในศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง (รุ่ นที่ 1)
2541-2545 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด/
ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบำลสิ งคโปร์)
2548-2558 กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษทั
พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จำกัด (มหำชน)
2549-2557 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหำชน)
2550-2557 ประธำนกรรมกำร บริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน)
2551-2557 กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
2555-2556 กรรมกำรอิสระ บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- Audit Committee Program (ACP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
(194)

เอกสารแนบ 1
- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ไทย
61 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2501)
ปริ ญญำโท วิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยเซำท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี วิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยควีนส์ ประเทศแคนำดำ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 22 มีนำคม 2553
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 9 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: 103,248 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร .........ไม่มี........ หุน้ คู่สมรส 103,248 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขมุ วิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2536-2559 ประธำนคณะกรรมกำร บริ ษทั โอเชียนกลำส จำกัด (มหำชน) (รวมบริ ษทั
ในกลุ่ม 2 บริ ษทั )
2559-ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั โอเชียนกลำส จำกัด (มหำชน) (รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 2
บริ ษทั )
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2527-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2531-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เซอร์วสิ ลีสซิ่ง จำกัด
2535-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จำกัด
2537-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั กีรติ โฮม จำกัด
2539-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด
2541-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั กฤษณ์และสุมำลี จำกัด
2545-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เกรทฟิ ลด์ จำกัด
2553-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั สยำม เอสเตท จำกัด
2556-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั โอเชี่ยน พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด
2556-ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษทั โอเชี่ยน มำรี น่ำ จำกัด
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
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เอกสารแนบ 1
ชื่ อ
ตำแหน่ง
สัญชำติ
อำยุ
กำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นายนาถ ลิว่ เจริญ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ไทย
60 ปี (เกิดวันที่ 25 พฤษภำคม 2502)
ปริ ญญำโท วิทยำศำสตร์กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเซำท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำโท กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเซำท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปริ ญญำตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมกำร : 3 เมษำยน 2558
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร TU : 4 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุน้ ที่ถือ
: ไม่มี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว
กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี...... หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี...... หุน้
ที่อยู่
: 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งงำนอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2535 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร CDG GROUP (รวม
บริ ษทั ในกลุ่ม 9 บริ ษทั )
2543 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร G-ABLE GROUP
(รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 8 บริ ษทั )
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
ประวัติกำรทำงำน
: 2528 - 2541 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด บริ ษทั คอนโทรล ดำต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- หลักสูตรผูบ้ ริ หำรระดับสูง / สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน วตท. รุ่ นที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(IOD)
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
หมายเหตุ: กำรถือหุน้ TU และอัตรำกำรถือหุน้ (%) ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 จำกจำนวนหุน้ ทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุน้
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่ มีความเป็ นอิ สระในการแสดงความคิ ดเห็นหรื อ รายงานผลการปฏิ บัติงาน
ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาปรั บปรุ งการบริ หารจัดการองค์ กรให้ มคี วามก้ าวหน้ า โปร่ งใส มีการกากับดูแล
ที่ดี โดยไม่ อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษท (ถือหุ้นไม่ เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน)
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้ าร่ วมเป็ นผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ชื่ อกรรมการ
บริษัท
TU

นำยไกรสร

นำยเชง

นำยชวน

นำยธี รพงศ์

จันศิริ

นิรุตตินำนนท์

ตั้งจันสิ ริ

จันศิริ

บุญมีโชติ

คิคูชิ

C

CE

E

CEO

P

D

นำยชำน

นำยศักดิ์

ดร.ธรรมนูญ

นำยกีรติ

นำยนำถ

เกรวำล ซำบจิตต์

ชู ชง

เกี่ยวกำรค้ำ

อำนันโทไทย

อัสสกุล

ลิ่วเจริ ญ

D

E

ID/Audit
Com.

ID/Audit
Com.

ID

ID/Audit
Com.

นำยฤทธิ รงค์ นำยคิโยทำกะ นำยรำวินเดอร์สิงห์

TUM
C
E
E
E
SC
E
D
E
TUS
D
D
C
P
APC
C
D
D
TUG
E
D
P
TFM
D
D
D
D
CE
TMAC
D
EHS (THD)
TUI
P
TRI-U
D
D
D
TUFP
D
D
D
USPN
D
D
YCC
D
TUIH
D
D
TUEU Seafood 1
TUFH
P
TU Norway
TUO
D
D
Red Lobster
D
D
TUC
D
D
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัทซึ่งเข้ าร่ วมเป็ นผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
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E
D
D

เอกสารแนบ 1
ชื่ อกรรมการ
บริษัท
TUE (MWB เดิม)
MAA
KC
PPC
CHP

นำยไกรสร

นำยเชง

นำยชวน

นำยธี รพงศ์

จันศิริ

นิรุตตินำนนท์

ตั้งจันสิ ริ

จันศิริ

D

บุญมีโชติ

P

คิคูชิ

เกรวำล ซำบจิตต์

นำยชำน

นำยศักดิ์

ดร.ธรรมนูญ

นำยกีรติ

นำยนำถ

ชู ชง

เกี่ยวกำรค้ำ

อำนันโทไทย

อัสสกุล

ลิ่วเจริ ญ

D

D

TZ
OKF

D

E
D

P
P

D
E

P
P

TUAH

E

TNFC
MIH
LUF
BIZ
AFL
SIC1
Pracharat

D

หมำยเหตุ
C หมำยถึง ประธำนกรรมกำร
E หมำยถึง กรรมกำรบริ หำร

นำยฤทธิ รงค์ นำยคิโยทำกะ นำยรำวินเดอร์สิงห์

C

D

D
D

C

P หมำยถึง ประธำนกรรมกำรบริ หำร
D หมำยถึง กรรมกำร

CE หมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
ID หมำยถึง กรรมกำรอิสระ
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CEO หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
Audit Com. หมำยถึง กรรมกำรตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับบริหารสาหรับปี 2561
ชื่อ-สกุล
1. นำยยอร์ก ไอรัล
ถือหุน้ TU จำนวน 106,000 หุน้
– ผูบ้ ริ หำร 106,000 หุน้
– คู่สมรส -ไม่ม-ี หุน้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ -ไม่ม-ี หน่วย

2. นำยแพทริ ค เบอทำแลนฟ์ ฟี่
ถือหุน้ TU จำนวน -ไม่มี- หุน้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ -ไม่ม-ี หน่วย

3. ดร. ดำเรี่ ยน เมย์ แมคเบน
ถือหุน้ TU จำนวน -ไม่มี- หุน้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ -ไม่ม-ี หน่วย
4. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ถือหุน้ TU จำนวน -ไม่มี- หุน้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ -ไม่มี- หน่วย
5. นำยซันจีฟ แพนท์
ถือหุ น้ TU จำนวน -ไม่มี- หุน้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ -ไม่ม-ี หน่วย

6. นำยลีโอนำร์ดชั คูลเลนซ์
ถือหุน้ TU จำนวน -ไม่ม-ี หุน้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ -ไม่มี- หน่วย

ตำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ด้ำนกำรเงินกลุ่ม
บริ ษทั (Group
CFO)

อำยุ กำรถือ
(ปี ) หุน้ (%)
51

0.00

วุฒิกำรศึกษำ
MBA, University of
Augburg, Germany

ประสบกำรณ์ (5 ปี ย้อนหลัง)
2552-2557 – CFO&Treasure /
Osram Sylvnia, USA
2544-2552 – Managing Director /
Siemens, China&Germany
2541-2544 – Vice President /
Infineo Technologies

ผูอ้ ำนวยกำร
กลุ่มพัฒนำธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์

38

-

MBA, INSEAD

2550-2561 – Associate Partner /
McKinsey & Company, INC.

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม
ส่ งเสริ มกิจกำร
องค์กรและควำม
ยัง่ ยืน

47

-

Ph. D. social indicators 2550-2558 – Managing Director /
Blue Sky Green
for global supply

ผูอ้ ำนวยกำร

54

-

Ph. D. Food
Technology, Iowa State
University

2551-2559 – Senior Director /
National Starch and Chemical &
Corn Product International

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริ หำรกลุ่มตลำด
เกิดใหม่

54

-

MBA, Arizona State
University

2555-2561 – Senior Vice-President,
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด
(มหำชน)

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร,
Ingredients

49

-

Master in Molecular
Science, Agricultural
University Wageningen

2558-2560 – CEO / Friesland
Huishan Dairy

รองผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
บัญชีและควบคุม
(โรงงำน)

47

-

ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
/ มหำวิทยำลัยธรรม
ศำสตร์

chain analysis,
University of Sydney

กลุ่มนวัตกรรม

ผูด้ ูแลรับผิดชอบสูงสุดด้ำนบัญชี
นำงสำวอรุ ณรัตน์ สุรัตนจินดำภรณ์

หมายเหตุ: กำรถือหุน้ TU และอัตรำกำรถือหุน้ (%) ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 จำกจำนวนหุน้ ทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุน้ และนับรวมหุน้
ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทุกท่ำน ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันที่ ยื่นคำขอ
อนุญำต ไม่มีประวัติกำรถูกพิพำกษำถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลำย หรื อกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริ ต
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษัท
ชื่ อ

: นางปะราลี สุขะตุงคะ

ตำแหน่ง

: เลขำนุกำรบริ ษทั และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

สัญชำติ

: ไทย

อำยุ

: 52 ปี

กำรศึกษำ

: ปริ ญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประกำศนียบัตร

: หลักสูตรเลขำนุกำร (CSP) / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ครั้งที่ 28/2559 / สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

อบรมสัมมนำ

: พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) / กลต.
Sharing Session “แนวทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูล CG Code ตำมหลัก apply or explain” / สมำคมบริ ษทั จด
ทะเบียน

ประสบกำรณ์กำรทำงำน : 2531-2532

พนักงำนบัญชี ฝ่ ำยบัญชี
บริ ษทั คำโอคอมเมอร์เชียล จำกัด
2532-2535 พนักงำนบัญชีบริ หำร ฝ่ ำยบัญชีบริ หำร
บริ ษทั แอ๊บบอตแลบบอรำตอรี่ ส์ จำกัด
2535-ปั จจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสำนักประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุน้ TU ที่ถือ

: -ไม่มี- หุน้ (ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562)

คุณสมบัติของเลขำนุกำรบริ ษทั
1. มีควำมรู ้พ้นื ฐำนด้ำนธุรกิจ บัญชี กฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2. มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำร
3. เข้ำใจบทบำทหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำปฏิบตั ิหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษทั
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เอกสารแนบ 1
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษทั
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) มีมติให้แต่งตั้งเลขำนุกำร
บริ ษ ัท เพื่ อ ช่ วยดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในกำรดู แ ลบริ ห ำรกิ จกำรให้ด ำเนิ น ไปในทิ ศ ทำงที่ ถู ก ต้อง โปร่ งใส และมี
ประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น โดยกำหนดให้เลขำนุกำรบริ ษทั มีบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ควำมรับผิดชอบในกำรประชุมของผูถ้ ือหุน้
- ดูแลให้มีกำรส่ งหนังสื อเชิญประชุม วำระกำรประชุม เอกสำรเกี่ ยวกับรำยงำนประจำปี และบัญชีงบกำรเงินของบริ ษทั ไปยังผูถ้ ือ
หุน้ ภำยในเวลำตำมที่กฎหมำยกำหนด
- ดูแลและจัดเตรี ยมกำรประชุม ประสำนงำนจัดกำรประชุมเพื่อให้กำรประชุมสำเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
- พิจำรณำว่ำหนังสื อแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสี ยงแทนถูกต้องหรื อไม่ โดยหนังสื อดังกล่ำวต้องมีกำรลงลำยมือชื่อผูถ้ ือ
หุน้ จำนวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ และตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อกำรประชุมในครั้งใด
- ดูแลว่ำประเด็นใดบ้ำงที่มีควำมสำคัญและต้องให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติแยกต่ำงหำกเป็ นกรณี ๆ ไป เช่น กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั เป็ นต้น
- ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้ นมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร รวมถึงกำรเสนอวำระเพื่อ
บรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
- กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย โดยจัดเรี ยงตำมลำดับเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
2. ควำมรับผิดชอบในกำรประชุมของคณะกรรมกำร
- ดูแลให้มีกำรส่งหนังสื อเชิญประชุม วำระกำรประชุม เอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมไปยังกรรมกำรบริ ษทั ไว้ใช้ในกำรประชุมภำยใน
เวลำอันควร เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำและไตร่ ตรองข้อมูลก่อนเข้ำประชุม
- ประสำนงำนฝ่ ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม เพื่อให้มีกำรเสนอควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรอย่ำงครบถ้วน
- จัดเตรี ยมกำรประชุม สถำนที่ประชุม และตรวจสอบควำมครบถ้วนขององค์ประชุม
- จัดทำรำยงำนกำรประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ กำหนด และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
โดยจัดเรี ยงตำมลำดับเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
3. หน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริ ษทั
- ดูแลและนำเสนอข้อบังคับของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษ ทั และจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจของ
คณะกรรมกำร
- ดูแลและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญและควบคุมระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็ นควำมลับ
- ดูแลข้อมูลทำงทะเบียนต่ำงๆ ของบริ ษทั และทำให้ขอ้ มูลดังกล่ำวมีควำมถูกต้องเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
- ติดต่อประสำนงำนกับนำยทะเบียนบริ ษทั เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน
4. บทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรื อหลักบรรษัทภิบำล
- รำยงำนและเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และผู ้ที่ เกี่ ยวข้อ ง โดยกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎระเบี ยบ ประกำศ ข้อ บังคับ ต่ ำงๆ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- จัดทำนโยบำยหรื อแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
- ติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ
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เอกสารแนบ 1
5. กำรจัดทำรำยงำนประจำปี โดยเปิ ดเผยสำระสำคัญตำมที่ กฎหมำยกำหนด เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นในวันประชุมสำมัญประจำปี โดย
รำยงำนประจำปี ต้องมีขอ้ ควำมที่ถูกต้องครบถ้วน
6. ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะกรรมกำร
- ให้คำปรึ กษำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ระเบียบและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำร
- จัดให้มีกำรให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
- ดำเนิ นกำรให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้องตำมข้อกำหนดกฎหมำย พร้อมทั้งเก็บ
รักษำรำยงำนดังกล่ำว
- จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อยทีม่ นี ัยสาคัญ
(มีรายได้ เกินกว่ าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด)
รายชื่ อบริษัทย่ อย บจ.ไทยรวมสิ น บจ.ไทร-ยูเนี่ยน บจ.ไทร-ยูเนี่ยน บจ. ไทยยูเนี่ยน
พัฒนา
ซีฟ้ดู ส์ (COSI) โฟรเซ่น โปรดักส์ ยุโรป (เดิมชื่อ
อุตสาหกรรม
MW Brands
(TUM)
(COSF)
SAS)

รายชื่ อกรรมการ
นายไกรสร จันศิริ

XX

นายชาน ฮอน กิต

//

นายเชง นิรุตตินานนท์

//

นายชวน ตั้งจันสิ ริ

//

นายธีรพงศ์ จันศิริ

//

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

/
/

/

/

/

/

X

/

นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิตต์

/

นายทวี ตั้งจันสิ ริ

/

นายชาน ติน ชู

/

นายนคร นิรุตตินานนท์

/

นายนริ นทร์ นิรุตตินานนท์

/

/

Mr. Bryan Rosenberg (Frozen Operation)

X

Mr. Valentin Ramirez (Ambient Operation)

X

Mr. David Sankowicz Cyrill

Group General
Counsel

Mr. Paul Reenan

//
CFO of
operations in
Europe

Mr. Stephane Re

หมายเหตุ
XX = ประธานกรรมการ

X = ประธานกรรมการบริ หาร

// = กรรมการบริ หาร

/ = กรรมการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิบัตงิ านของบริษัท
ชื่ อ

: นายปองพล ผลิพืช

ตาแหน่ ง

: รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 39 ปี

การศึกษา

: ปริ ญญาตรี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ การทางาน : 2560 - ปัจจุบนั
2550 - 2559
2549 - ม.ค. 50
2544 - 2549
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริ ษทั เอสซีไอ ดับเบิ้ล อิมแพค จากัด
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั บัญชีกิจ จากัด

เลขที่ 8549 / สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสู ตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
: Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2556
: Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2559
: Anti-Corruption Workshop ปี 2560
หลักสู ตรอื่นๆ
ชื่ อหลักสู ตร

ผู้จดั อบรม

ปี
2559

Pre-Certified Internal Auditor (CIA)

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Internal Audit Forum no. 1/2016

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

2559

ERM Forum no. 1/2016 : Beyond risk identification What and how

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

2559

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ และประเด็นทางบัญชีต่างๆ

PwC และ TU Consolidation Team

2559

PwC Forensics Summit

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

2560

ประเด็นทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
ผลประโยชน์พนักงาน
บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส

2560

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ควรรู ้

บจ. เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์

2560

Tax Mapping เทคนิคการจัดทาแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี

บจ. ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

2561

CAC Conference 2018

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

2561
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา กลุ่มบริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุน/การตีราคา
ใหม่เป็ นวิธีราคาทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ได้มีการปรับงบ
การเงินย้อนหลังสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้แสดงในส่ วนถัดไป ดังนั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการประเมินและตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีรายการค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบแสดงฐานะการเงินในจานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญ
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั จาเป็ นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของ
การด้อยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิ ยม กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
(Value-in-use) ของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้วธิ ีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) โดยพิจารณาจาก
ข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่ อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่
code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร

ไม่ ใช่

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการ
ควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2. 1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

√

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

√

1

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผู ้ รับผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน

√

2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถ
ขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ได้

√

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลย
พินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

√

2.6 คณะกรรมการกากับ ดู แ ลการพัฒ นาและปฏิ บ ัติเรื่ อ งการควบคุ ม ภายใน ในองค์กร ซึ่ งครอบคลุ มทั้งการสร้ าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

√

ไม่ ใช่

2. ฝ่ ายบริหารได้ จดั ให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้
องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่ วนงานที่ ส าคัญ ซึ่ งท าให้ เกิ ด การตรวจสอบถ่ วงดุ ล ระหว่างกัน มี งานตรวจสอบภายในที่ ข้ ึ น ตรงกับ กรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น

√

3.2 ผูบ้ ริ หารระดับ สู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ ยวกับอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล

√

3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

√

ไม่ ใช่

3. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรั กษาบุคลากรที่มีความรู ้ และความสามารถที่เหมาะสม
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่างสม่าเสมอ

√

4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และ
การจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทราบ

√

4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้และความสามารถที่เหมาะสม
อย่างทันเวลา
4.4 บริ ษ ัท มี ก ระบวนการสรรหา พัฒ นา และรั ก ษาผู ้บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน เช่ น การจัด ระบบที่ ป รึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
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ไม่ ใช่

√
√

คาถาม

ใช่

4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ไม่ ใช่

√

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น

√

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั

√

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมิน แรงจู งใจและการให้รางวัลอย่างต่อ เนื่ อง โดยเน้น ให้ส ามารถเชื่ อ มโยงกับ
ความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย

√

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร
แต่ละคน

√

ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงิน มี ตัวตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึ งสิ ท ธิ หรื อ ภาระผูกพัน ของบริ ษ ัท ได้ถู กต้อ ง มีมูล ค่ า
เหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

√

6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาด
ของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

√

6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง

√

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุ มตั ิและสื่ อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

√

ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และ
หน้าที่งานต่างๆ

√

7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยง
ด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง

√
(208)

ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

√

7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การ
ลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

√

ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงิน
เท็จ การท าให้สู ญ เสี ยทรั พ ย์สิ น การคอร์ รั ป ชัน การที่ ผูบ้ ริ ห ารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน (management
override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง
เป็ นต้น

√

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาหนดแล้ว
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ ม
ให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง จนทาให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

√

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั
ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

√

8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้

√

ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ น ธุ รกิ จ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

√

9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

√

9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

√

ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่ น สภาพแวดล้อม
ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

√

(209)

ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
เช่ น มีน โยบายและระเบี ยบวิธีป ฏิบ ัติงานเกี่ ยวกับ ธุ รกรรมด้านการเงิ น การจัดซื้ อ และการบริ ห ารทั่วไป ตลอดจน
กาหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดับ ชั้น การอนุ มตั ิ ข องผูบ้ ริ หารในแต่ ล ะระดับ ไว้อ ย่างชัดเจน รั ดกุม เพื่ อ ให้
สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการ
อนุ มตั ิโครงการลงทุ น ขั้น ตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึ กข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ น ใจจัดซื้ อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อการเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่างๆ
ดังนี้

√

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ

√

10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไป
แล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรื อมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

ไม่ ใช่

√

10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ
automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

√

10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั หน่ วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ าย
งาน แผนก หรื อกระบวนการ

√

10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

√

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

√

11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

√

11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

√

11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

√

(210)

ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัตเิ พื่อให้ นโยบายทีก่ าหนด

ไว้ น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับ บุ คคลดังกล่ าว ต้องผ่านขั้น ตอนการอนุ มตั ิที่ กาหนด เช่ น ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

√

12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้น

√

12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุ รกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

√

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่
บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้

√

12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน

√

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิ ของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี ความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน

√

12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

√

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม

ใช่

13. 1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวข้องต่องาน

√

13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล

√

13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่าง
ข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่างๆ

√

13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด

√

13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อม
เหตุผล เป็ นต้น

√

13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
(211)

√

ไม่ ใช่

คาถาม
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้
แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่

√

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุน

ให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน

√

14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษทั สามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนด
บุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
เป็ นต้น

√

14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูล
หรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

√

ไม่ ใช่

15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์
รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

√

15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

√

ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วนเหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น

√

16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อ
การประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

√

(212)

ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

√

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ

√

16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

√

16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

√

ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร

ระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ

(213)

√

√

√
√

ไม่ ใช่

