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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
1. โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1.1 วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
ในแต่ล ะปี ค ณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนวิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ กลยุท ธ์ และเป้ าหมายของกลุ่ม บริษ ัท เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ในปี น้ีกเ็ ช่นกัน คณะกรรมการได้ทบทวนและพิจารณาแล้วมีมติว่า วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่
บริษ ัท ตัง้ ไว้ม ีความเหมาะสม จึงไม่ม ีการเปลี่ยนแปลงแต่อ ย่างใด มีเพียงเป้ าหมายองค์กรที่บริษ ัท ทบทวนและปรับให้ม ีความชัดเจนและ
กว้างไกลยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั จะผลักดันสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุพนั ธกิจที่กาหนดไว้ต่อไป
วิสยั ทัศน์
มุง่ มั ่นสู่การเป็ นผูน้ าในธุรกิจทางด้านอาหารทะเลทีน่ ่ าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรักษาทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้คงไว้
แก่คนรุน่ ต่อไป
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายองค์กร
มุ่งสร้าง “สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์ ” โดยให้ความสาคัญ ในทุ กประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ดี ขี อง
ผูบ้ ริโภค ซึ่งจะสร้างเสริมการเติบโตและความสามารถในการทากาไรของธุรกิจหลัก อีกทัง้ ขยายไปยังธุรกิจใหม่ท่นี ่ าสนใจ องค์กรจะเดินหน้ า
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้มคี วามยั ่งยืน
กลยุทธ์ของไทยยูเนีย่ น
ฝ่ าฟั นผ่านปี 2563
ปี 2563 เป็ นปี ที่ ท้ า ทายที่ ไ ทยยู เนี่ ย นได้ เห็น การใช้ ม าตรการต่ า งๆ อย่ า งที่ ไ ม่ เคยเกิด ขึ้น มาก่ อ นเพื่อ ต่ อ สู้ก ับ โรคระบาดซึ่ ง
แพร่กระจายไปทั ่วโลก บริษทั ไทยยูเนี่ยนเริม่ ต้นปี ดว้ ยทิศทางที่ชดั เจนในการดาเนินกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 ในขณะที่โควิด-19 ระบาดไปทั ่ว
โลก ไทยยูเนี่ยนได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตของไทยยูเนี่ยน ทัง้ นี้เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กบั พนักงาน และเพื่อฝ่ าวิกฤตครัง้
นี้ไปให้ได้ แนวทางดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ครอบคลุมรอบด้าน การวางแผนสาหรับการปรับตัวใน
ด้านการดาเนินงาน รวมถึงการบริหารเงิน อย่างระมัดระวัง และการควบคุมต้นทุน แม้ว่าการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากผลกระทบ
ของโรคระบาดเป็ นเรื่องสาคัญเร่งด่วน แต่ถงึ กระนัน้ ไทยยูเนี่ยนได้เห็นการขยายตัวของแนวโน้มต่างๆ ซึ่งตอกย้าความเชื่อและคามั ่นของไทย
ยูเนี่ยนทีม่ ตี ่อกลยุทธ์เพื่อมุง่ สูป่ ี 2568
จากปี 2562 ที่ได้กาหนดทิศทางและเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 กลยุทธ์น้ีถูกสร้างขึ้นมาจากความมุ่งมัน่ ในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ท่มี ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพและรสชาติดใี ห้กบั ผูบ้ ริโภค และพันธกิจ ในการเป็ นผูน้ าด้านความยั ่งยืนในอุตสาหกรรม สรุปสัน้ ๆ ได้ว่า ไทย
ยูเนี่ยนให้ความสาคัญกับ “การมีสขุ ภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ุดมสมบูรณ์”
กลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนมีองค์ประกอบทัง้ สิ้น 6 ประการในการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนและ
รักษาการเติบโตของธุรกิจ รวมทัง้ ช่วยยกระดับและต่อยอดธุรกิจในกลุ่มองค์กรของไทยยูเนี่ ยน และนามาซึ่งการพัฒนาและการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั การทากาไรของธุรกิจ
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การสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก
ไทยยูเนี่ยนวางเป้ าหมายเติบโตปานกลางแต่มผี ลกาไรในธุรกิจหลักของไทยยูเนี่ยน โดยมุ่งเน้นที่การบริหารต้นทุนเป็ นสาคัญ และ
เชื่อว่ายังมีโอกาสอยูม่ ากในการเติบโตทัง้ ในแง่ของปริมาณและมูลค่า โดยจะบรรลุเป้ าหมายด้วยกลยุทธ์ 3 ข้อ ได้แก่
1) การเติมเต็มช่องว่างในตลาดที่มอี ยู่แล้วและในตลาดเกิดใหม่ดว้ ยการเพิม่ ประเภทผลิตภัณฑ์และปรับให้เหมาะกับลูกค้าและภูมิ
ประเทศต่างๆ
2) การเลือกเจาะสินค้าประเภทใกล้เคียงกันที่น่าสนใจ
3) การพัฒ นาและสร้างความแตกต่างคุณค่าที่มอบให้กบั ลูกค้า ยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ีดี
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการดาเนินงานและลดค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารอย่างต่อเนื่อง
การขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ไทยยูเนี่ยนจะยังคงกระจายธุรกิจของกลุ่มโดยขยายสูธ่ ุรกิจทีน่ ่ าสนใจตลอดห่วงโซ่อุปทาน และให้ความสาคัญในการสร้างการเติบโต
ต่อเนื่องในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และธุรกิจอาหารสัตว์ รวมทัง้ เดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในการวิจยั และพัฒนาโปรตีนทางเลือก เช่น ธุรกิจอาหาร
สัตว์เลี้ย ง ใช้นวัต กรรมเพื่อ ยกระดับ ด้านโภชนาการในผลิต ภัณ ฑ์ โดยการท างานร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมภายในองค์ก รอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้ าหมายสูงสุดเพื่อสุขภาพทีด่ แี ละอายุทย่ี นื ยาวของสัตว์เลีย้ ง
การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
เพิม่ เติมจากข้างต้น ไทยยูเนี่ยนกาลังสร้างธุรกิจใหม่ทจ่ี ะสร้างโอกาสในการพยุงราคา Co-products และสร้างธุรกิจทีม่ สี ว่ นต่างกาไร
สูงและมีการเติบโตสูง วางกลยุทธ์เฉพาะในธุรกิจเหล่านี้จากจุดแข็งในการเข้าถึงวัตถุดบิ และศักยภาพในด้านนวัตกรรม
จากแนวทางนี้ ไทยยูเนี่ยนจะยังคงขยายธุรกิจอินกรีเดียนท์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตส่วนประกอบอาหารทะเลแบรนด์ต่างๆ รวมถึง “ยู
นิก ดีเอชเอ” (UniQTMDHA) และผลิตภัณฑ์ใหม่ “ยูนิก โบน” (UniQTMBONE) ไทยยูเนี่ยนจะลงทุนเพื่อเติบโตในกลุ่มส่วนประกอบอาหารอื่นๆ
และผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง ซึง่ รวมถึงการเริม่ เดินเครื่องโรงงานใหม่เพื่อขยายสูก่ ารแปรรูปโปรตีน นอกจากนี้ บริษทั กาลังศึกษาโอกาสในธุรกิจที่
เกีย่ วข้องอื่นๆ อาทิเช่น การศึกษาผ่านความร่วมมือกับบริษทั ไทย เบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และบริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีวา่ ไม่ใช่ทุกนวัตกรรมจะสามารถพัฒนาภายในองค์กรของไทยยูเนี่ยนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทคโนโลยี
อาหารมีววิ ฒ
ั นาการอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ บริษทั จึงทางานอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอาหารทั ่วโลกในฐานะเป็ น
หนึ่งในสมาชิกผูก้ ่อตัง้ สเปซ-เอฟ ซึง่ เป็ นศูนย์บ่มเพาะ และเร่งการเติบโตให้กบั สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกของประเทศไทย อีกทัง้
ยังมีการลงทุนผ่านกองทุน venture fund ของบริษทั
การสร้างรากฐานทีม่ ั ่นคงในการดาเนินธุรกิจในอนาคต
ส่วนหนึ่งของการปูทางสู่ทศวรรษหน้ า คือไทยยูเนี่ยนกาลังทุ่มเทความพยายามเป็ นทวีคูณในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ห่วงโซ่
อุปทานและการดาเนินงาน โดยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายเชิงโครงสร้าง ไทยยูเนี่ ยนกาลังลงทุ นในระบบอัตโนมัติและ
ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ยกระดับ คุณ ภาพ และตัด สิน ใจได้เฉี ย บคมยิ่งขึ้น จากการประมวลข้อ มู ล ด้ว ยระบบดิจิท ัล การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเพิม่ ความคล่องตัวในห่วงโซ่อุปทานและสร้างความแข็งแกร่งในการก้าวไปข้างหน้า นอกจากนี้ บริษทั ได้วางโปรแกรมใน
การขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาการในทุกการดาเนินงาน โดยลงรายละเอียดแผนงานและแนวทางทีช่ ดั เจนในการลดต้นทุนแปรสภาพทัง้ ปี
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การสืบสานความเป็ นผูน้ าด้านความยั ่งยืน
เราภูมใิ จที่ความทุ่มเทในด้านความยั ่งยืน ได้รบั การยกย่องไม่เพียงแต่ภายในองค์กร แต่ยงั รวมถึงจากทัง้ อุตสาหกรรม ไทยยูเนี่ยน
ได้รบั การคัดเลือกให้ตดิ ในดัชนีความยั ่งยืนดาวโจนส์ หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ในช่วง 7 ปี ท่ผี า่ นมา โดยได้รบั การจัดให้อยูใ่ นลาดับ
ที่ 1 ในปี 2561 และ 2562 และอยู่ในล าดับ ที่ 2 ในปี 2563 ล่าสุด ไทยยูเนี่ ย นติด อันดับ ดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็ นเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน และได้รบั การจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI) ซึ่งเป็ นปี แรกของการจัดอันดับของดัชนีน้ี โดยดัชนี
ดังกล่าวประเมินการมีส่วนร่วมของบริษทั อาหารทะเลที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก 30 แห่งตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม เรายังคงเน้นให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตาม SeaChange® ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ดา้ นความยั ่งยืนชัน้ นาของอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ท ั ่ว
โลก โดยจะดาเนินการตามแนวทางกลยุทธ์น้ีในทุกส่วนของธุรกิจ และหลอมรวมความยั ่งยืนไว้ในกลยุทธ์ “Healthy Living, Healthy Oceans
(การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ท ั ่วโลก)” ในขณะเดียวกัน ไทยยูเนี่ยนกาลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ดา้ นความยั ่งยืนในขัน้ ต่อไป โดย
การขยายงานในด้านการดูแลท้องทะเลและการพัฒนาแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ด้วยความทุ่มเทเหล่านี้ หวังว่าไทย
ยูเนี่ยนจะยังคงเป็ นผูน้ าด้านความยั ่งยืนต่อไป
การพัฒนาบุคลากร
ไทยยูเนี่ ยนมุ่งดูแลความเป็ นอยู่ท่ีดขี องพนักงาน พัฒ นาประสิท ธิภ าพในการผลิต และยกระดับกาลังการผลิต ในขณะที่การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ยังคงดาเนินอยู่ โดยจะให้การช่วยเหลือพนักงานในสถานการณ์ท่ที ้าทายนี้ต่อไป ด้วยการปรับรูปแบบการทางานของกลุ่ม
บริษทั ให้สอดคล้องตามสถานการณ์และข้อบังคับของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รเิ ริม่ หลายโครงการเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสมดุล
ความรับผิดชอบเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว โดยเน้นเรื่องอารมณ์ สภาพจิตใจ และสภาพร่างกายเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ จะยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มคี วามสามารถและเสริมสร้างศักยภาพ เช่นกิจกรรมผ่านโครงการ Thai Union Academy
ซึ่งเน้นการเพิม่ ทักษะและปรับทักษะในหลักสูตรซึ่งเป็ นที่นิยม และจะยังคงผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกหน่ วยธุรกิจให้มากยิง่ ขึ้น
โดยเน้นที่การพัฒนาผูน้ าในอนาคต โดยจะจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับงานสาคัญข้างต้น และในขณะที่เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจหลักนัน้ ก็จะมีการบริหารบุคลากรของไทยยูเนี่ยนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทัง้ ในด้านนวัตกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก และการ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจใหม่ทม่ี โี อกาสเติบโต
บริษทั ยังคงเดินหน้าบริหารกลุ่มธุรกิจอย่างแข็งขัน โดยลงทุนในธุรกิจทีม่ กี าไรและการเติบโตสูง และมุง่ มั ่นทีจ่ ะปรับปรุงกลุ่มธุรกิจที่มี
ผลการดาเนินงานต่ ากว่าเป้ าหมาย และพร้อมทาการพิจารณาตัดสินใจที่จะปรับปรุงหรือยุตกิ จิ การที่ มผี ลการดาเนินงานต่ ากว่าเป้ าหมาย โดย
การไตร่ตรองและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบ ทัง้ นี้เพื่อจากัดความเสีย่ งและเปิ ดโอกาสให้ธรุ กิจที่ดาเนินอยูน่ นั ้ ดาเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพ
ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อผลักดันการสร้างผลกาไรจากธุรกิจหลักทีม่ อี ยู่ อีกทัง้ ยัง คงมองหาโอกาสในการเข้า
ซือ้ กิจการและสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน สาหรับโอกาสในการเข้าซือ้
กิจการ มุง่ เน้นทีธ่ รุ กิจทีม่ คี วามน่าสนใจเชิงกลยุทธ์สงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มและภูมภิ าคทีม่ โี อกาสเติบโตสูง
ด้วยกลยุทธ์ท่ไี ด้กล่าวมาข้างต้น บริษทั มุง่ เน้นในการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทัง้ ในแง่ของยอดขายและกาไร และการสร้าง
รากฐานที่ม ั ่นคงให้กบั การดาเนินธุรกิจในอนาคต ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อว่าหัวใจสาคัญของความสาเร็จ
ของไทยยูเนี่ยน คือ การเดินหน้าเสริมสร้างจุดแข็ง รวมทัง้ เพิม่ การเข้าถึงแหล่งอาหารทะเลที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ
และเป็ นผู้นาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมและความยั ่งยืน ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั ่นในพันธกิจ “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดม
สมบูรณ์” ของไทยยูเนี่ยนอย่างสืบเนื่องต่อไป
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1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2531 ซึ่งครัง้ แรกตอนจัดตัง้ ใช้ช่อื
บริษทั เอเซี่ยน แปซิฟิค ไทยทูน่า จากัด ขึ้นก่อน ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริม่ แรก 25 ล้านบาท ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและ
นาเข้าส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง รวมถึงแปรสภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ อจัดจาหน่ ายทัง้ ในและต่างประเทศ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น
บริษทั ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่ น โปรดัก ส์ จากัด ตัง้ แต่เดือ นตุลาคม 2531 โดยในเดือ นกุม ภาพันธ์ 2533 ได้เริม่ ด าเนิ น การผลิต ผลิตภัณ ฑ์ 3
ประเภทแรกออกจาหน่ าย ได้แก่ ปลาทู น่าสุกแช่แข็ง ปลาแล่แช่แข็ง และอาหารแมวกระป๋ อง ต่อ มาในปี 2535 บริษทั ได้ก่อ สร้างห้องเย็น
เพิม่ เติม พร้อมกับการเข้าร่วมลงทุนจากบริษทั ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายรายใหญ่ ในประเทศญี่ป่ นุ ได้แก่ บริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด และ
บริษทั ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ จากัด ซึ่งเป็ นลูกค้าและผูจ้ าหน่ายของบริษทั ต่อมาบริษทั ได้แปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 โดยบริษทั ได้ดาเนินงานและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารสัตว์น้ า โรงพิมพ์
อุตสาหกรรมกระป๋ องบรรจุอาหาร และตัง้ แต่ปี 2540 เป็ นต้นมา บริษทั เริม่ ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเริม่ จากการเข้าลงทุนในชิ
กเก้นออฟเดอะซี ในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วขยายต่อไปในภูมภิ าคต่างๆ เรื่อยมา ทัง้ ในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
จนกระทั ่งในปี 2558 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบริษทั ที่ขยายเติบโตขึน้ ในส่วนของโครงสร้างการลงทุน บริษทั จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อเป็ น “บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” รวมถึงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม TUF เปลี่ยนเป็ น TU พร้อมทัง้ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของ
บริษทั ในเครือทัง้ หมด เป็ นดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี 2563
มีนาคม - คณะกรรมการได้มมี ติอนุมตั โิ ครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วงเงินสูงสุดทีใ่ ช้ในการซือ้ หุน้ คืน
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
จานวนหุน้ ทีจ่ ะซือ้ คืน
ไม่เกิน 200 ล้านหุน้
(คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 4.19 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด)
วิธกี ารในการซือ้ หุน้ คืน
ซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดระยะเวลาทีจ่ ะซือ้ หุน้ คืน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
จานวนหุน้ ซือ้ คืนทัง้ สิน้
116,682,800 หุน้
จานวนหุน้ ซือ้ คืน ณ 31 มกราคม 2564
116,682,800 หุน้
กรกฎาคม-สิงหาคม - เข้าลงทุนเพิม่ ร้อยละ 45 ในบริษทั TUMD Luxembourg S.a.r.l (“TUMD”) ผ่านบริษทั Thai Union EU Seafood 1
S.A. (“TUES1”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศลักเซมเบิรก์ ทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ เปลีย่ นจากร้อยละ 45 เป็ นร้อยละ 90 หรือ 49,732,490
หุน้ จากจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 55,258,322 หุน้ โดย TUMD เป็ นเจ้าของบริษทั ในประเทศรัสเซีย 3 บริษทั ได้แก่
1) Dalpromryba LLC
2) Torgovo-Promyshlenny Komplex Dalpromryba LLC
3) Maguro LLC.
และบริษทั เหล่านี้เรียกรวมกันและเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่อ DPR Group (DPR) ซึง่ จะเน้นการประกอบธุรกิจค้าปลีกปลาและอาหารทะเล และเป็ นผูผ้ ลิต
ปลาทูน่ากระป๋ องอันดับหนึ่งของประเทศรัสเซีย ที่เป็ นเจ้าของตราสินค้า เช่น Maguro, Captain of Tastes และ Rybar
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ตุลาคม
- บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ร่วมลงทุนกับบริษทั เบฟเทค จากัด จัดตัง้ บริ ษทั ฟู้ด
แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยมีอตั ราส่วนในการถือหุน้ ร้อยละ 49 หรือจานวน
490,000 หุน้ เพื่อร่วมลงทุนและร่วมมือในการพัฒนาสินค้า ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มบารุงสุขภาพ ภายใต้แบรนด์
หรือเครื่องหมายการค้าของบริษทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด
- จัดตัง้ Thai Union South East Asia Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษ ัท ถือ หุ้น ในอัตราร้อ ยละ 100 ด้วยทุ นจดทะเบียน 300,000
เหรียญดอลลาร์สงิ คโปร์ ประกอบธุรกิจให้บริการคาปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อสร้างตัวตนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
มีฐานะเป็ น ‘Food-Tech Startup Hub’ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การตัง้ บริษทั นี้ในประเทศสิงคโปร์จะช่วยทาให้บริษทั มีความสะดวก
มากยิง่ ขึน้ ในการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั หรือกองทุนในธุรกิจเกีย่ วกับเทคโนโลยีอาหาร (Foodtech)
1.1.3 บริษทั ได้ใช้เงินระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
สนับสนุนการขยายตัวของกิจการ ขยายกาลังการผลิต ลงทุนและ/หรือพัฒนาโครงการทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรือโครงการใหม่ เข้าซื้อกิจการเพื่อ
ขยายตลาดและการลงทุน ชาระเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน ชาระหนี้เพื่อการรีไฟแนนซ์ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจการ และ/หรือ เพื่อ
การดาเนินกิจการอื่นๆ ของบริษทั โดยทั ่วไป และ/หรือ เพื่อนาเงินไปให้บริษทั ในเครือกู้เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ และ/หรือ เพื่ อเป็ นการบริหาร
จัดการด้านการเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินของบริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย ครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทตราสาร

1. หุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิทม่ี ี
ลักษณะคล้ายทุน ไถ่
ถอนเมื่อเลิกบริษทั
ออกวันที่ 1 พ.ย. 2562

การใช้เงิน

เพื่อชาระคืน
1.1 ตราสารหนี้ทค่ี รบกาหนดไถ่ถอน
1.2 เงินกูจ้ ากธนาคารกรุงไทย

2. หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื เป็ นเงินทุนใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่
มีประกัน และไม่มผี แู้ ทน
ผูถ้ อื หุน้ กู้

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด

3,500,000,000

มกราคม 2563

2,500,000,000

ระหว่างปี 2563

ชาระคืน “หุน้ กูช้ ดุ ที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้
กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560

6,000,000,000

ระหว่างปี 2563

ออกวันที่ 1 พ.ย. 2562
1.1.4 ข้อมูลทั ่วไป
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษทั 0107537000891
สานักงานใหญ่
เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66 (0) 3481-6500 โทรสาร +66 (0) 3481-6886
สานักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 979/12 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2298-0024 โทรสาร +66 (0) 2298-0550 เว็บไซต์บริษทั www.thaiunion.com
ประกอบธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ อง
ทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท (หุน้ สามัญ 5,971,815,496 หุน้ )
ทุนชาระแล้ว 1,192,953,874 บาท (หุน้ สามัญ 4,771,815,496 หุน้ ) โดยมีมลู ค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.25 บาท
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์
/ กลุ่มธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท
% การถือ
หุน้ โดย TU
และบริษทั
ย่อย

ดาเนินการโดย

กลุม่ ธุรกิ จที่ 1
1.1 ผลิต/ส่งออก
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
1.1.1 อาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็งและ บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
บมจ.สงขลาแคนนิ่ง
บรรจุกระป๋ อง
บจ.ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด
กลุ่ม บมจ.แพ็คฟู้ด (งบการเงินรวม)
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์

2563 / 2020
รายได้ขาย

2562 / 2019

%

รายได้ขาย

2561 / 2018
%

รายได้ขาย

%

TU
TUM 99.66
SC 99.55
TUS 51.00
PPC 99.73
TUI 100.00

12,764.7
20,001.7
4,997.9
1,774.0
4,773.2
315.3

9.7
15.1
3.8
1.3
3.6
0.2

13,013.1
18,282.6
4,947.2
3,020.7
4,754.9
115.6

10.3
14.5
3.9
2.4
3.8
0.1

13,363.7
19,851.3
5,798.0
3,113.2
4,519.8
N/A

10.0
14.9
4.4
2.3
3.4

1.1.2 อาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็งและ
บรรจุกระป๋ อง
(ต่างประเทศ)

บจ.ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์
บจ.ไทยยูเนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส
บจ.คิง ออสการ์ เอสเอ
บจ.เมอร์อลิอนั ซ์
บจ.ยู่เฉียงแคนฟู้ด
บจ.รูเก้นฟิ ช เอจี
บจ.ไทยยูเนี่ยน แคนาดา
บจ.ซีฟ้ ูด อินเตอร์เนชันแนล
่
1
บจ.ทียเู อ็มดี ลักเซมเบิรก์ เอสเออาร์แอล

Tri-U
TUE
KO
MAA
YCC
RGAG
TUCa
SIC1
TUMD

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
80.00
60.00
90.00

14,569.0
23,607.3
1,475.0
4,641.8
483.5
4,962.9
277.5
160.2

11.0
17.9
1.1
3.5
0.4
3.7
0.2
0.1

11,243.0
21,921.3
1,245.2
4,745.4
321.9
4,645.5
288.0
213.5
N/A

8.9
17.3
1.0
3.7
0.2
3.7
0.2
0.2

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

8.8
19.1
1.1
3.9
0.2
3.5
0.2
0.4

1.2 ผลิต/จาหน่ าย
อาหารสัตว์

บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์

TFM

66.90

4,136.5

3.1

4,819.3

3.8

4,401.3

3.3

710.1
143.7

0.5
0.1

กิจการร่วมค้า
0.1 ไม่มกี ารนา
รายได้มารวม
คานวณ

--

1.3 ธุรกิจการลงทุน
ในต่างประเทศ

เนือ่ งจากกลุ่มธุรกิจนี้เป็นบริษทั ผูเ้ ข้าไปลงทุนถือหุน้ เท่านัน้ จึงไม่มรี ายได้จากการขาย

กลุม่ ธุรกิ จที่ 2
2.1 ผลิต/จาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์

บจ.เอเชียนแปซิฟิคแคน
บจ.ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์

2.2 สินค้าเกษตร

บจ.ทีเอ็มเอซี
TMAC 100.00
บจ.ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่
TUH 100.00
งบการเงินรวม
บจ.ทีซเี อ็ม ฟิ ชเชอรี่
TCM 80.00
บจ.ทีเอ็มเค ฟาร์ม
TMK 94.44

147.9

0.1

บจ.อีเอชเอส เทรนด์นิ่งแอนด์เซอร์วสิ เซส EHS 100.00
บจ.ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
TUFP 100.00
บจ.ยูเอสเพ็ท นูทรีชนั ่
USPN 100.00
บจ.ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ชอ็ ป
TUO 99.99
บจ.ไท่หว้าน เซิง่ อควาติค เทรดดิง้
TUC 100.00
บจ.ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด รีเทล
TSR 65.00
รวมรายได้

0.0
29,222.1
1,803.5
50.9
383.7
685.7
132,402.4

0.0
22.1
1.4
0.0
0.3
0.5
100.0

2.3 ธุรกิจจัด
จาหน่าย
และอืน่ ๆ

APC 100.00
TUG 98.00

1,097.1
71.0
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0.8
0.1

801.0
97.8

84.9

0.6
0.1

0.3 0.0
29,767.7 23.6
1,499.0 1.2
4.4 0.0
356.0 0.3
87.0 0.1
126,275.3 100.0

0.5 0.0
29,930.4 22.5
1,366.5 1.0
5.5 0.0
557.1 0.4
N/A
133,284.6 100.0
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สำหรับกลุ่มธุรกิ จที ่ 3 เป็ นกำรร่วมทุน (ไม่เกิ นกว่ำ 50%) ซึง่ ถือว่ำเป็ นบริษทั ร่วม จึงไม่มีกำรนำรำยได้มำรวมในงบกำรเงินนี้
หมำยเหตุ: เนื อ่ งจำกเป็ นกำรแบ่งโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย หลังจำกหักรำยกำรระหว่ำงกันออกแล้ว ดังนัน้ รำยได้ขำยจึงจะไม่ตรงกับงบ
กำรเงิ นของแต่ละบริ ษทั

1.2.2 ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจที ่ 1 ส่วนงานผลิต จาหน่ าย และลงทุนในต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจที่ 1.1 ผลิตและส่งออกอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋ อง มีผลิตภัณฑ์หลัก 9 ประเภท ได้แก่
1. ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง/บรรจุถุงสูญญากาศ/บรรจุภาชนะปิ ดผนึก เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการนาปลาทูน่าสดแช่แข็งมาผ่านกระบวนการ
คัดสรรละลาย นึ่งให้สุกด้วยไอน้ า และผ่านการแปรรูปเป็ นชิ้นเนื้อที่สะอาด ก่อนบรรจุกระป๋ อง ถุงสูญญากาศ หรือภาชนะปิ ดผนึกอื่นๆ
ตามความต้ อ งการของลู กค้าแล้ วเติ ม ส่วนผสมที่ เพิ่ม คุณ ค่าทางอาหารและรสชาติ จากนั น้ สินค้าที่ปิ ดผนึ กแล้วจะถู กน ามาผ่าน
กระบวนการสเตอริไลส์และตรวจสอบคุณภาพ สาหรับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ องของบริษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิ ด
ธรรมดา คือทูน่าในน้ ามันพืช น้ ามันดอกทานตะวัน น้ าเกลือ หรือน้ าแร่ ตามคาสั ่งของลูกค้า และชนิดปรุงรส ได้แก่ ปลาทูน่าที่นามา
ดัดแปลงเป็ นอาหารไทยโดยผสมส่วนประกอบอื่นเพิม่ เติม และปรุงรสชาติ ได้แก่ ทูน่าผัดพริก แพนงทูน่า มัสมั ่นทูน่า เขียวหวานทูน่า
ทู น่ าผัด พริก ใบกะเพรา และทู น่ าสู ตรน้ าพริกผัด เป็ นต้ น ส าหรับ ปลาทู น่ าที่ จ ดั จ าหน่ ายในประเทศจะผลิต และจ าหน่ ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า “ซีเล็ค (Sealect)” และได้มกี ารพัฒนาสินค้าออกมาใหม่เพื่อขยายตลาดภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ในปี ท่ผี ่านมา ยังได้
มีการปรับโลโก้และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มคี วามเป็ นสากลและพรีเมียมยิง่ ขึน้ เพื่อขยายการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมาย บริษทั ในกลุ่มซึ่ง
ดาเนินการผลิตปลาทู น่าบรรจุกระป๋ อง ได้แก่ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บมจ. สงขลาแคนนิ่ง บจ.
ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ บจ. ยูเ่ ฉียงแคนฟู้ด กลุ่มบจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
2. ปลาซาร์ดนี และปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋ อง/บรรจุถุงสูญญากาศ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่นี าปลาซาร์ดนี และปลาแมคเคอเรลสดจากทะเลและ
แช่เยือกแข็งที่ได้มาตรฐานจากในประเทศและต่างประเทศ มาท าความสะอาดและผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วเติม ซอสมะเขือเทศหรือ
น้ ามันหรือน้ าเกลือหรือนามาปรุงรสตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่นาไปฆ่าเชื้อตามกระบวนการสเตอริไลส์และตรวจสอบคุณภาพ
ปั จจุบนั บริษทั ยังได้พฒ
ั นาสินค้าออกมาใหม่ในรูปแบบของการปรุงรสชาติ “ซีเล็คซาร์ดนี ยารสเผ็ด ” โดยเน้ นตลาดภายในประเทศ
บริษทั ในกลุ่มซึ่งดาเนิ นการผลิตปลาซาร์ดนี และปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋ อง ได้แก่ บมจ. ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ป บจ. รูเก้นฟิ ช เอจี
และบจ. คิง ออสการ์ เอเอส
3. เนื้อปลาทูน่าสุกแช่แข็งเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการนาปลาทูน่าสดมาผ่านกระบวนการคัดสรร ละลาย นึ่งให้สุกด้วยไอน้ า และแปรรูป เป็ น
ชิ้นเนื้ อ ที่สะอาดตามมาตรฐานของลูกค้า ก่ อ นบรรจุในถุ งสูญ ญากาศ แล้วจึงน าไปแช่ แข็งเพื่อ รักษาคุณ ภาพของสินค้า ก่อ นส่ง
จาหน่ ายให้โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋ อง หรือผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย สาหรับวัตถุดบิ ปลาทูน่าที่ใช้ในการผลิตจะมีหลายสายพันธุ์ เช่น
สกิปแจ็ค เยลโลว์ฟิน อัลบาคอร์ เป็ นต้น ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์มหี ลายขนาดขึน้ อยู่กบั คาสั ่งซือ้ ของลูกค้า แต่โดยทั ่วไปจะมีขนาด
มาตรฐานถุงละ 5 และ 7 กิโลกรัม บริษทั ในกลุ่มซึง่ ดาเนินการผลิตเนื้อปลาทูน่าสุกแช่แข็ง คือ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
4. ปลาแซลมอนแช่แข็งและรมควัน เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากปลาแซลมอน ทีผ่ ่านการคัดสรรตามมาตรฐานคุณภาพจากประเทศนอร์เวย์
และชิลี ซึ่งอุดมคุณค่าไปด้วยโปรตีน และโอเมก้า 3 มาผ่านกระบวนการแปรรูปและเพิม่ มูลค่า ด้วยเทคนิคในการผลิตที่เชี่ยวชาญ
และชานาญ ทาให้สามารถพัฒนาจนเป็ นสินค้าหลากหลายรูปแบบ ที่ยงั คงความสดและรสชาติของเนื้อปลาได้อย่างดีเยีย่ ม บริษทั ใน
กลุ่มซึง่ ดาเนินการผลิตเนื้อปลาแซลมอนแช่แข็ง คือ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบจ. เมอร์อลิอนั ซ์ เอสเอเอส
5. กุ้งแช่แข็ง เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการนากุ้งขาว (Vannamei) มาผ่านกระบวนการแปรรูป หรือนามาต้มตามกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการนามาผสมส่วนผสมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการสินค้า
ของลูกค้า ก่อนนาไปแช่แข็งเพื่อบรรจุใส่ภาชนะพร้อมกระจายสู่ผบู้ ริโภคในตลาดทั ่วโลก กุ้งแช่แข็งที่ผลิตมีทงั ้ กุ้งทัง้ ตัวแช่แข็ง กุง้ เด็ด
หัวหรือเด็ดหางแช่แข็ง กุ้งต้มแช่แข็ง กุ้งชุบแป้ งทอด กุง้ ซูชิ (กุ้งต้มวางบนข้าวปั ้นญี่ป่ ุน) เป็ นต้น บริษทั ในกลุ่มซึ่งดาเนินการผลิตกุ้ง
แช่แข็ง ได้แก่ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด และบจ. โอคินอสฟู้ด
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6. ปลาหมึกแช่แข็ง เป็ นผลิตภัณฑ์ท่นี าปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกกล้วย และปลาหมึกสาย ซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศ มาผ่านการแปร
รูปหรือนามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และใส่ใจในคุณภาพเช่นเดียวกับกุ้งแช่แข็ง ประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เพิ่ม มูลค่าของสิน ค้า เช่ น ปลาหมึก ชุบ แป้ งทอด ปลาหมึก ซาชิม ิ (ปลาหมึก แล่ว างบนข้าวปั ้น ญี่ ป่ ุน) เป็ น ต้น บริษ ัท ในกลุ่ ม ซึ่ง
ดาเนินการผลิตปลาหมึกแช่แข็ง คือ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
7. อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เป็ นผลิตภัณฑ์ทน่ี าวัตถุดบิ อาทิเช่น เนื้อปู เนื้อกุง้ แซลมอน และหอยลาย ทีค่ ดั สรรแล้วมาแกะเปลือกและ
ผ่านการแปรรูปก่อนบรรจุกระป๋ อง ขนาด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ์ นอกจากนี้ ยังมีการนามาบรรจุแบบ พลาสเจอร์ไรส์ในกล่อง
พลาสติกปิ ดฝา ถุงสูญ ญากาศ หรือภาชนะปิ ดผนึ กอื่นๆ และส่งตรวจสอบคุณ ภาพ ก่อ นนาส่งให้ลูกค้าทั ่วโลก บริษทั ในกลุ่มซึ่ง
ดาเนินการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง คือ บมจ.สงขลาแคนนิ่ง บมจ. แพ็คฟู้ด บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ และบจ. รูเก้นฟิ ช เอจี
8. อาหารพร้อมรับประทานเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสาเร็จรูปแช่แข็ง ปรุงด้วยวัตถุดบิ ที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพถิ นั ประกอบกับ ส่ว นผสม
และเครื่อ งปรุง ที่ส ั ่งจากต่า งประเทศสาหรับ เมนู อ าหารนานาชาติ หรือ เครื่อ งปรุง ที่ม ากคุณ ค่า ของสมุน ไพร สาหรับ เมนู อาหาร
ไทยสูตรต้นตารับ จากนัน้ นามาผ่านกระบวนการผลิตที่มปี ระสิทธิภาพ ถูกหลักอนามัย คงความอร่อยเหมือนปรุงเสร็จใหม่ๆ โดย
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ. แพ็คฟู้ด และบจ. เจ้าพระยาห้องเย็น เป็ นผูผ้ ลิต
9. เบเกอรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั การคิดค้นและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ก รรมวิธอี นั ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพตาม
ความต้องการของลูกค้า ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ พายทูน่า พายผักโขม บราวนี่ เป็ นต้น โดย บมจ. ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป เป็ นผูผ้ ลิต
10. อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋ อง/บรรจุถุงสูญญากาศ/บรรจุภาชนะปิ ดผนึกได้จ ากการนาเนื้อปลาทูน่าส่วนที่ตดิ เลือดซึ่งแยกไว้จากการ
ผลิตปลาทูน่าสุกแช่แข็งมาผ่านการแปรรูป โดยผสมกับเนื้อปลาอื่นๆ เช่น ปลาซาร์ดนี และส่วนผสมอื่น เช่น เยลลี่ และวิตามิน ก่อน
นาไปบรรจุกระป๋ อง ถุงสูญญากาศ หรือภาชนะปิ ดผนึกอื่นๆ ในปั จจุบนั นอกจากส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว ยังได้มกี ารเปิ ดตลาด
ในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบลลอตต้ า” บริษ ัท ในกลุ่ ม ซึ่งด าเนิ น การผลิต อาหารสัตว์เลี้ย ง ได้แก่ บจ. ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม และบมจ. สงขลาแคนนิ่ง
11. ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบารุงสุขภาพ เช่น น้ ามันปลา บริษทั ในกลุ่มซึ่งดาเนินการผลิต ได้แก่ บมจ. ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป และ บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์
นอกจากนี้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังเป็ นผูผ้ ลิตอาหารว่างในรูปแบบต่างๆ เช่น ปลาเส้น ปลาแผ่น ปลาหมึกอบกรอบ แก้มกุง้ ทอด เป็ น
ต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ฟิ ชโช (Fisho)" และ “โมโนริ (Monori)” โดยในปี ท่ผี า่ นมา บริษทั ได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ทัง้ รสชาติและโลโก้
ตลอดจนบรรจุภณ
ั ฑ์
กลุ่มธุรกิจที ่ 1.2 ผลิตและจาหน่ ายอาหารสัตว์
- บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอาหารกุง้ ชนิดต่างๆ เช่น กุง้ กุลาดา กุ้งขาว กุง้ ก้ามกราม เป็ นต้น และอาหารปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลา
นิล ปลาสลิด ปลากระพง เป็ นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โปรฟี ด” “เอฟซีอาร์” “นานามิ” “แอควาฟี ด” “โชบุ” และ “ดีโกรว์” ซึง่ ปั จจุบนั
จาหน่ ายทัง้ ภายในประเทศและส่งออก
กลุ่มธุรกิจที ่ 1.3 ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ เป็ นการจัดตัง้ บริษทั ในต่างประเทศ
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จากัด (เดิมชื่อ บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด) เพื่อ
เข้าไปลงทุนในบริษทั ซึง่ ประกอบธุรกิจทีน่ ่าสนใจในสหรัฐอเมริกา ดังนี้
- ลงทุนในสัดส่วน 100% ในบริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ จากัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี) ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายอาหารทะเลแปรรูป
และบรรจุกระป๋ อง อันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ลงทุนในสัดส่วน 82% ในบริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จากัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์) เป็ นผูน้ าเข้าและจาหน่ าย
อาหารทะเลแช่แข็ง ซึง่ ในปี 2554 บริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จากัด และบริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จากัด (ชิคเก้นออฟเดอะซี
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2)
3)

4)

5)

6)

โฟรเซ่น ฟู้ดส์) ได้ดาเนินการควบรวมกิจการ โดยเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด” และสัดส่วนในการ
ลงทุนเปลีย่ นเป็ น 68.97% ในหุน้ สามัญ และ 100% ในหุน้ บุรมิ สิทธิ
- ลงทุนในสัดส่วน 100% ในบริษทั ยูเอส เพ็ท นูทรีช ั ่น จากัด ซึ่งเป็ นผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ ายอาหารสัตว์ทงั ้ แบบแห้งและแบบเปี ยก
ประเทศเวียตนาม โดยบริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในสัดส่วน 83% ในบริษทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด จากัด ซึ่งเป็ น
ผูผ้ ลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง ปั จจุบนั ได้มกี ารซือ้ หุน้ เพิม่ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจนครบ 100%
ประเทศฝรั ่งเศส ได้แก่ บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด เพื่อเข้าไปลงทุนในบริษทั ซึง่ ประกอบธุรกิจในประเทศฝรั ่งเศส
โดยเข้าไปลงทุนในสัดส่วน 100% ในกลุ่มบริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องแบบ
ครบวงจรโดยมีเครื่องหมายการค้าเป็ นของตนเอง มีฐานการผลิตอยู่ทป่ี ระเทศฝรั ่งเศส โปรตุเกส กาน่ า และซีเชลส์ และส่งไปจาหน่าย
ในประเทศต่างๆ ทั ่วยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ นอกจากนี้ ยังลงทุนในสัดส่วน 100% ในบจ.
เมอร์อลิอนั ซ์ เอสเอเอส ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตแซลมอนรมควันชัน้ นาของยุโรป
ประเทศนอร์เวย์ โดยบริษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด บริษทั ย่อย 100% ได้ไปจัดตัง้ บริษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอเอส
จากัด เพื่อเข้าซือ้ หุน้ 100% ในบริษทั คิง ออสการ์ เอเอส จากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตปลาบรรจุกระป๋ องทีต่ ดิ หนึ่ งในสิบอันดับแบรนด์อาหาร
ทะเลโลก
ประเทศแคนาดา โดยบริษทั ไทยยูเนี่ ยน อียู ซีฟ้ ู ด 1 เอสเอ จากัด ได้เข้าลงทุ นในสัดส่วน 80% ในบริษทั ไทยยูเนี่ยน แคนาดา
จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายล็อบสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ ภายใต้แบรนด์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez
Nous)
ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ บริษทั ไทยยูเนี่ ยน เซ้าท์อีสเอเซีย จากัด เพื่อสร้างตัวตนในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีฐานะเป็ น ‘Food-Tech
Startup Hub’ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มธุรกิจที ่ 2 ส่วนงานสนับสนุ นธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจที่ 2.1 ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 2 บริษทั ดังนี้
1. บริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จากัด
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายภาชนะบรรจุอาหาร ทัง้ ประเภทกระป๋ องเหล็กและกระป๋ องอลูมเิ นียมสาหรับบรรจุอาหาร ซึ่ง บมจ. ไทย
ยูเนี่ ยน กรุ๊ป ลงทุนในบริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จากัด ผ่านทางบริษทั สงขลาแคนนิ่ ง จากัด (มหาชน) ปั จจุบ นั ผลิต ภัณฑ์ของ
บริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จากัด ได้จาหน่ายให้กบั บริษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยนประมาณ 84%
2. บริษทั ไทยยูเนีย่ น กราฟฟิกส์ จากัด
ดาเนินธุรกิจผลิตสิง่ พิมพ์ท ั ่วไปรวมถึงฉลากสินค้า ลูกค้าของบริษทั ประมาณ 70% ได้แก่ บริษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยน ซึ่งมักจะเป็ นงาน
ฉลากสินค้า นอกจากนี้ บริษทั ยังมีงานพิมพ์ท ั ่วไป เช่น พ็อ กเก็ตบุ้ค ใบปลิว โปสเตอร์ เป็ นต้น รวมถึงมีการเพิม่ สายการผลิตใน
รูปแบบของกล่องสินค้าขึน้ เพื่อขยายตลาดและเพิม่ ยอดขายให้กบั บริษทั
กลุ่มธุรกิจที่ 2.2 สินค้าเกษตร ประกอบด้วย 4 บริษทั ดังนี้
1. บริษทั ไทยยูเนีย่ น แฮชเชอรี ่ จากัด
เป็ นบริษทั ที่ก่อตัง้ ขึน้ โดยบริษทั ไทยยูเ นี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการโรงเลี้ยง พัฒนาสายพันธุก์ ุ้ง และอนุ บาล
ตัวอ่อ นกุ้ง สาหรับผลิตและจาหน่ ายลูกกุ้งให้กบั ลูกค้าของกลุ่ม บริษทั และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศ ตัง้ อยู่ท่ีอาเภอตะกั ่วทุ่ง
จังหวัดพังงา ปั จจุบนั บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC) เป็ นผูถ้ อื หุน้ และดูแลการลงทุน
2. บริษทั ทีซเี อ็ม ฟิ ชเชอรี ่ จากัด
เป็ นบริษทั ที่ก่อตัง้ ขึน้ โดยบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด เพื่อประกอบกิจการเพาะพันธุ์และเลี้ยงกุ้ง เพื่อจาหน่ ายและเป็ นฟาร์ม
ตัวอย่าง ตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอละงู จังหวัดสตูล ปั จจุบนั บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC) เป็ นผูถ้ อื หุน้ และดูแลการลงทุน
3. บริษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จากัด
เป็ นบริษทั ที่ก่อตัง้ ขึน้ โดยบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด เพื่อประกอบกิจการเพาะพันธุแ์ ละเลี้ยงกุ้ง เพื่อจาหน่ ายและเป็ นฟาร์ม
ตัวอย่าง ตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปั จจุบนั บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC) เป็ นผูถ้ อื หุน้ และดูแลการลงทุน
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4. บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด
เป็ นบริษทั ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ใหม่เดือนธันวาคม 2555 โดยบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ร่วมทุนกับบริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
ในอัตรา 51:49 เพื่อลงทุนในกิจการฟาร์มเพาะพันธุแ์ ละเลีย้ งกุ้ง ปั จจุบนั ได้เข้าไปลงทุนและดูแลการดาเนินงานของ TUH, TCM และ
TMK ในอัตรา 100.00%, 80.00% และ 94.44% ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทัง้ สามตามลาดับ โดยในเดือนสิงหาคม 2561 และ
เดือนมีนาคม 2562 TU ได้เข้าไปซือ้ หุน้ ทัง้ หมดจากผูถ้ อื หุน้ เดิม ทาให้ปัจจุบนั TU เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 100% ของทุนจดทะเบียน
กลุ่มธุรกิจที่ 2.3 ธุรกิจจัดจาหน่ายและอื่นๆ ได้แก่
1. บริษทั อีเอชเอส เทรนด์นิง่ แอนด์ เซอร์วสิ เซส จากัด
ดูแลจัดการเกี่ยวกับการจัดฝึ กอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อ ม อาชี วอนามัย และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึง
ให้บริการคาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้
กลุ่มบริษทั ดาเนินกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. บริษทั ไทร-ยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งในทวีปอเมริกา
3. บริษทั ยูเอสเพ็ท นู ทรีช ั ่น จากัด
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจจัดจาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ งพรีเมีย่ ม
4. บริษทั ไทยยูเนีย่ นออนไลน์ชอ็ ป จากัด
เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม บริษ ัท โดยสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ผ่ า นระบบเครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ภายใต้ เว็บ ไซต์ ช่ื อ
www.qfreshshop.com โดยมุ่งเน้ นการคัดสรร ผลิต และน าเสนอสิน ค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่ม ีคุณ ภาพที่ดีให้ แก่ ผู้บ ริโภค และผู้
ประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร
5. บริษทั ไท่หว้าน เซิง่ อควาติค เทรดดิ้ง จากัด
ซึ่งจะเป็ นธุรกิจดูแลด้านการตลาด การสร้างตราสินค้า การขาย และการจัดจาหน่ ายอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหบี ห่อ
ตลอดจนการพัฒนาการทาธุรกิจหลักในประเทศจีน
6. บริษทั ธรรมชาติซฟี ้ ูด รีเทล จากัด
เป็ นผูจ้ ดั หาและนาเข้าอาหารทะเลประเภทแช่แข็งและรมควันเพื่อการค้าปลีกในประเทศไทย ผ่านช่องทางเคานเตอร์อาหารทะเลใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นา และประกอบกิจการร้านอาหารทะเล
สิ ทธิ ประโยชน์ จากการได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
1) บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สทิ ธิประโยชน์ ดา้ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จานวน 4
ฉบับ ประกอบด้วย
1.1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2289(2)/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 สาหรับผลิตอาหารสาเร็จรูปบรรจุภ าชนะผนึก สัตว์น้ าแช่แข็งและอาหาร
กึ่งสาเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อ มบริโภคแช่แข็ง โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิทธิ
ประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี สาหรับกิจการผลิตอาหารสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
สัตว์น้ าแช่แข็งและอาหารกึง่ สาเร็จรูปแช่แข็ง นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม มีกาหนดเวลาแปดปี
สาหรับการผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภค นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
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1.2 บัตรส่งเสริม เลขที่ 1493(2)/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 สาหรับสัตว์น้ าแช่แข็งและอาหารกึ่งสาเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อม
รับประทานแช่แข็ง โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงิน ลงทุ น ไม่ รวมค่าที่ดินและทุ นหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี สาหรับ กิจ การผลิต สัตว์น้ าแช่ แข็งและอาหารกึ่ง
สาเร็จรูปแช่แข็ง นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุ คคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิ จการที่ได้รบั การส่งเสริม มีกาหนดเวลาแปดปี
สาหรับการผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภค นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
1.3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0781-1-00-0-0 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 การส่งเสริมการลงทุ นในกิจการ “สานักงานใหญ่ ข้ามชาติ” โดย
จะต้องกากับดูแลกิจการของสาขา หรือบริษทั ในเครือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ โดยมีขอบข่ายธุรกิจดังนี้
1.3.1 การบริหารงานทั ่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ
1.3.2 การจัดหาวัตถุดบิ และชิน้ ส่วน
1.3.3 ศูนย์บริหารเงิน (TREASURY CENTER : เลขทีใ่ บอนุญาต TC255801)
โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- ตามมาตรา 25 ให้ได้รบั อนุญาตนาคนต่างด้าวซึง่ เป็ นช่างฝีมอื และผูช้ านาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้
- ตามมาตรา 26 ให้บุคคลตามมาตรา 25 ได้รบั อนุญาตทางานเฉพาะตาแหน่งหน้าทีก่ ารทางานทีค่ ณะกรรมการให้เห็นชอบ
- ตามมาตรา 37 ให้ได้รบั อนุญาตให้นาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศ
# ไม่ได้รบั สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล #
2) บริษ ัท ไทยรวมสินพัฒ นาอุตสาหกรรม จากัด ได้รบั การส่งเสริม การลงทุ นและยังคงใช้สิท ธิป ระโยชน์ ด้านภาษีเงินได้ นิ ติบุคคล
จานวน 4 ฉบับ ได้แก่
2.1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1755(3)/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 สาหรับอาหารสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปแช่แข็ง โดยเริม่ มีรายได้ครัง้
แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน มีกาหนดเวลา
แปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2.2 บัต รส่งเสริม เลขที่ 2578(2)/2555 ลงวัน ที่ 22 ตุ ล าคม 2555 ส าหรับ อาหารส าเร็จรูป หรือ กึ่ งสาเร็จรูป บรรจุภ าชนะผนึ ก อาหาร
สาเร็จรูปพร้อมบริโภค และอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึ ก โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่ เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี สาหรับกิจการผลิตอาหารสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็ จรูป
บรรจุภาชนะผนึกและกิจการผลิตอาหารสัตว์ นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม มีกาหนดเวลาแปดปี
สาหรับการผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภค นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2.3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2871(2)/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 สาหรับกิจการผลิตน้ านึ่งปลาเข้มข้น และน้ ามันปลาบริสุทธิ ์ โดยเริม่ มี
รายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
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- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่ งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2.4 บัตรส่งเสริม เลขที่ 61-1315-1-00-1-0 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่อ งดื่ม วัตถุเจือปน
อาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยเทคโนโลยีท่ีท นั สมัย โดยยังไม่ม ีรายได้จากการประกอบ
กิจการ สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ไ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
3) บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้ สทิ ธิประโยชน์ ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามบัตร
ส่งเสริมเลขที่ 58-2085-0-00-1-0 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 สาหรับกิจการผลิตอาหารสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
และอาหารสัตว์ โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
4) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) ได้รบั การส่งเสริม การลงทุ นและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีเ งินได้นิติบุคคล ใน
กิจการผลิตอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
4.1 โรงงานที่จงั หวัดสงขลา - บัตรส่งเสริมเลขที่ 1042(2)/2554 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 สาหรับกิจการอาหารสัตว์ โดยเริม่ มีรายได้
ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
4.2 โรงงานทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร
4.2.1 บัตรส่งเสริม เลขที่ 2259(2)/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
4.2.2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-1973-0-00-1-0 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สาหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจาก
การประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
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5) บริษ ัท ไทยยู เนี่ ย น ซีฟ้ ู ด จากัด ได้ รบั การส่งเสริม การลงทุ น สาหรับ กิจ การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์จากสัต ว์น้ า ตามบัต รส่งเสริม เลขที่
1009(2)/2558 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2558 โดยเริ่ม มีร ายได้ค รัง้ แรกจากการประกอบกิจ การ เมื่อ วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2560 สิท ธิ
ประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคลสาหรับกาไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
6) บริษทั โอคินอสฟู้ด จากัด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สทิ ธิประโยชน์ ดา้ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 590340-0-00-1-0 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 สาหรับสัตว์น้ าแช่แข็ง และอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง โดยเริม่ มีรายได้ครัง้ แรกจากการประกอบ
กิจการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
7) บริษทั แพ็คฟู้ ด จากัด (มหาชน) ได้รบั การส่ งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สทิ ธิประโยชน์ ด้านภาษีเงินได้นิติบุ คคล จานวน 3 ฉบับ
ได้แก่
7.1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 60-0565-0-00-3-0 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สาหรับสัตว์น้ าแช่แข็ง และอาหารกึ่งสาเร็จรูปแช่แข็ง โดยเริม่ มี
รายได้ครัง้ แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
7.2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0698-0-00-1-0 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สาหรับกิจการผลิตสัตว์น้ าแช่แข็ง อาหารกึ่งสาเร็จรูปแช่เย็นแช่
แข็ง ประเภท 1.11 ผลิตหรือถนอม หรือสิง่ ปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย ยกเว้นการผลิตน้ าดื่มและ
ไอศครีม โดยยังไม่มรี ายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
7.3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0699-0-00-1-0 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สาหรับกิจการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง อาหารสาเร็จรูป
และกึ่งสาเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง ประเภท 1.11 ผลิตหรือถนอม หรือสิง่ ปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
ยกเว้นการผลิตน้ าดื่มและไอศครีม โดยยังไม่มรี ายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด้รบั คือ
- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ี ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลที่ได้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
8) บริษทั ไทยยูเนี่ยน อิน กรีเดียนท์ จากัด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและยังคงใช้สทิ ธิประโยชน์ ด้านภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ตามบัตร
ส่งเสริม เลขที่ 62-0989-1-00-1-2 ลงวัน ที่ 9 กัน ยายน 2562 สาหรับ ผลิตน้ า มัน ปลา (Fish crude oil) ประเภท 1.10 กิจ การผลิต
น้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นน้ ามันจากถั ่วเหลือง) โดยยังไม่มรี ายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์ สาคัญที่
ได้รบั คือ
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- บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุค คลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
การวิ จยั และการพัฒนานวัตกรรม
ปี 2563 นับเป็ นปี แห่งการเติบโตด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์เป้ าหมายขององค์กร “เพื่อความเป็ นอยู่ท่ดี ี และท้อง
ทะเลที่สมบูรณ์” ทีมนวัตกรรมจึงมุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การมีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ่ดี ี ด้วยการสร้างมูลค่า
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ โปรตีนทางเลือก อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ โดยนวัตกรรมมีส่วนสาคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
และสร้างผลกาไรแก่องค์กร อีกทัง้ พัฒนาขัน้ ตอนการดาเนินงานต่างๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้
ทีมนักวิจยั ของ GIC ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับฝ่ ายการตลาดขององค์กร และเรายังให้ความสาคัญ กับนวัตกรรมแบบเปิ ด หรือ
Open Innovation โดยมีการทางานร่วมกับ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ต่างๆ และสตาร์ทอัพหน่ วยงานภายนอกองค์กร รวมถึงผูบ้ ริโภค เพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณ ฑ์จากนวัตกรรมที่ตรงกับกระแสความนิ ยมของโลก โดยงานวิจยั หลัก เน้ นศึกษาเรื่องโปรตีนทางเลือก สารประกอบใน
วัตถุดบิ จากทะเล อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ ซึง่ กาลังเป็ นที่ตอ้ งการ ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
โปรตีนทางเลือก:
ไทยยูเนี่ ยนเริ่มเจาะตลาดโปรตีนทางเลือกเพื่อเสริม กลยุท ธ์ท างด้านธุรกิจอาหารทะเล ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการผลิตและการนา
โปรตีนทางเลือกมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นนั ้ มีความหลากหลาย และยังคงอยู่ในระยะทีแ่ ตกต่างกันของการเตรียมความพร้อม ด้วยเหตุน้ี
ทีม นักวิจยั ของ GIC จึงเริม่ จากการวิจยั และพัฒ นาโปรตีนจากพืช เพื่อ นาไปสู่ อาหารทะเลทางเลือ ก เนื้ อสัตว์ท างเลือก ในขณะเดียวกันก็
เสาะหาผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกใหม่ ๆ จากทั ่วโลก เช่น โปรตีนจากแมลง เนื้อสัตว์สงั เคราะห์ ทัง้ ในรูปแบบการลงทุนและการร่วมมือกับ
สตาร์ทอัพ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ได้พฒ
ั นาและเปิ ดตัวในปี 2563 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากพืช โดยมีรสชาติ และเนื้อสัมผัสในรูปแบบปลา
ทูน่า นักเก็ต เบอร์เกอร์ เค้กปูและติม่ ซา

เนื่องจากแนวโน้ ม ความต้องการบริโภคโปรตีนที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมสูงขึ้นทั ่วโลก ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจึงสามารถตอบ
โจทย์ความต้อ งการดังกล่าวได้อย่างมีนัยยะสาคัญ ไทยยูเนี่ยนพร้อมที่จะเป็ นผูน้ านวัตกรรมการผลิตโปรตีนทางเลือกและนามาประยุกใช้ใน
ธุรกิจหลักของบริษทั ทัง้ อาหารสาหรับ คน อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง และสารประกอบในอาหาร โปรตีนทางเลือกช่วยเสริมสร้างวิสยั ทัศน์
ด้านความยั ่งยืนของเราในการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นอกเหนื อจากนวัตกรรมภายในของเราแล้ว ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนในหลากหลาย
สตาร์ทอัพด้านโปรตีนทางเลือก เช่น Flying Spark เป็ นบริษทั สตาร์ทอัพที่ใช้ตวั อ่อนแมลงวันผลไม้ในการผลิตผงโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งเป็ นผล
ให้แทบไม่มขี องเสียเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิต
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SPACE-F

โครงการ SPACE-F โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ตอัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ถือ
เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมแบบเปิ ดของไทยยูเนี่ยน โดยก่อตัง้ ขึน้ จากความร่วมมือระหว่าง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิดล โครงการ SPACE-F ทาหน้ าที่เป็ น
เหมือนแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมทรัพยากรระบบนิเวศน์สตาร์ท อัพทีส่ าคัญ ไม่วา่ จะเป็ น บริษทั เอกชนขนาดใหญ่ นักลงทุน องค์กรต่างๆ ที่มี
หน่ วยงานลงทุ นในสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัย และ องค์กรรัฐ เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารที่ใช้นวัตกรรมขัน้ สูงให้
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สตาร์ทอัพโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 1 จบลงพร้อมกับความสาเร็จ โดยสตาร์ทอัพเหล่านัน้ สามารถพัฒนาเทคโนโลยี อีกทัง้ สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุ น เพิ่ม มากขึ้น สตาร์ท อัพในรุ่นที่ 1 ที่ได้รบั การคัดเลือ กในช่วงเริม่ ต้นมีจานวนทัง้ สิ้น 23 ทีม ประกอบไปด้วย
สตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะบ่มเพาะ 12 ทีม และ สตาร์ทอัพที่อยูใ่ นระยะเร่งการเติบโต 11 ทีม ซึ่งครอบคลุมทุกนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ได้แก่ ด้านอาหารเพื่อ สุขภาพ (health and wellness), โปรตีน ทางเลือ ก (alternative proteins), กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ (smart
manufacturing), บรรจุภ ัณ ฑ์แห่งอนาคต (packaging solution), ส่วนผสมและอาหารใหม่ (novel food and ingredients), วัสดุชีวภาพและ
สารเคมี (biomaterial and chemical), เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร (restaurant tech), การตรวจสอบควมคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร (food safety and quality) และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร (smart food services) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 สตาร์ทอัพที่อยู่
ในระยะเร่งการเติบโตรุ่นแรกที่ได้จบจากโครงการจานวน 7 ทีม ได้ขน้ึ เวทีนาเสนอผลิตภัณฑ์และแนวคิดต่างๆ ภายในงาน Accelerator Demo
Day และในวันที่ 8 กันยายน 2563 สตาร์ท อัพที่อยู่ในระยะบ่มเพาะจานวน 7 ทีม ได้แสดงศักยภาพบนเวทีพร้อมสาเร็จจากโครงการรุ่นที่ 1
อย่างเป็ นทางการ ซึง่ หลายบริษทั สตาร์ทอัพของโครงการรุน่ แรกนี้ ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนและสื่อมวลชนมากมาย
ในภายหลัง ไทยยูเนี่ ย นได้ป ระกาศการลงทุ น สตาร์ท อัพ ในโครงการ SPACE-F รุ่น ที่ 1 อัน ได้แ ก่ Alchemy Foodtech Pte. Ltd,
Manna Foods Co และ HydroNeo GmBH ซึ่งสตาร์ทอัพทัง้ 3 ทีมนี้ ได้ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อาหารฟั งก์ช ั ่น โปรตีนทางเลือกจากแมลง
และ การพัฒนาเทคโนโลยีหว่ งโซ่คณ
ุ ค่าเพื่อการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า ตามลาดับ
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 2 ได้เริม่ ต้นอย่างเป็ นทางการพร้อมทัง้ เปิ ดตัวสตาร์ท อัพที่อยู่ในระยะบ่มเพาะ
จานวน 10 ทีม และ สตาร์ทอัพทีอ่ ยูใ่ นระยะเร่งการเติบโตจานวน 9 ทีม ซึง่ มาจากหลากหลายประเทศทั ่วโลก ทัง้ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง
อินเดีย และไทย
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ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
หนึ่งในเป้ าหมายหลักของไทยยูเนี่ยน คือ การนาเอานวัตกรรมมาประยุกต์หาวิธกี ารการใช้ปลาทูน่าและอาหารทะเลชนิดอื่นๆ เพื่อให้
เกิด ประโยชน์ แ ละมู ล ค่ า สู ง สุ ด การวิจ ยั ของศู น ย์น วัต กรรม GIC จึง มุ่ ง เน้ น การวิจ ยั และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ในกลุ่ ม ส่ ว นประกอบอาหาร
หรือ Ingredients ที่ม ีคุ ณ ค่าทางโภชนาการสูง เช่ น กรดไขมัน โอเมก้ า 3 คอลลาเจนจากปลาทะเล แหล่ งโปรตีน สูง แคลเซีย มจากปลา
ทะเล เปปไทด์ออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ ซึง่ ตอบสนองความต้องการและวิถชี วี ติ ของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ี ไทยยูเนี่ยนจึงก่อตัง้ บริษทั ไทย
ยูเนี่ ย น อิน กรีเดีย นท์ จ ากัด ขึ้น เพื่อ จ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ส่ว นประกอบอาหารโดยท าการตลาดระหว่า งธุร กิจ ท ากับ ธุรกิจ ด้ว ยกัน หรือ ที่
เรียกว่า B2B
เพื่อขยายโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนประกอบอาหาร และการนาสารอาหารที่มอี ยู่ในอาหารทะเลไปใช้ประโยชน์ ในปี 2563 จึงเป็ น
ทีม่ าของการก่อตัง้ แบรนด์ ZEAvita ขึน้ ซึง่ มีผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ออกสูต่ ลาดในภูมภิ าคดังต่อไปนี้
- Tuna Bone แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกปลาทูน่า 100%
- Tuna Oil น้ ามันปลาทูน่าในทะเลน้ าลึก ประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ธรรมชาติคณ
ุ ภาพสูงและมี DHA สูง
- Active Dipeptide Collagen คอลลาเจนไดเปปไทด์
- ZEAessen boost ซุปปลาทูน่า คุณค่าโภชนาการจากธรรมชาติ อุดมไปด้วยเปปไทด์และวิตามิน เช่น ซีลีเนียม วิตามินบี 3 (ไนอา
ซิน) วิตามินบี 12 วิตามินบี 6 และโปรตีน ซุ ปปลาทู น่าพร้อ มดื่ม ผสมน้ าเสาวรสที่ช่วยเสริม ประสิท ธิภ าพการนอน มีคุณ ค่าทาง
โภชนาการและรสชาติทไ่ี ม่คาว

โรงงานสกัดและแปรรูปโปรตีน
ศูนย์นวัตกรรม GIC ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่จี ะสร้างมูลค่าในห่วงโซ่มูลค่าขององค์กร ไทยยูเนี่ยนตัง้ เป้ าลงทุน 26
ล้านเหรียญสหรัฐ สร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเป็ นโรงงานแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั วัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (CoProduct) โดยนาองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั นวัตกรรมของ GIC มาต่อ ยอดออกมาเป็ นโปรตีน ไฮโดรไลเซตและคอลลาเจนเปปไทด์ ที่สามารถ
พัฒนาไปเป็ นหลากหลายผลิตภัณ ฑ์ อาทิ ยา อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์จากนม และโภชนาการทางการกีฬาที่มปี ระโยชน์ ต่อสุขภาพหลาย
ประการ นอกจากนี้ ทัง้ โปรตีนไฮโดรไลเซตและคอลลาเจนเปปไทด์จะเป็ นฐานข้อมูลสาคัญในการค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับ ไบโอแอคทีฟ เปป
ไทด์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษต่อการทางานของร่างกายแบบเฉพาะเจาะจง
ในกระบวนการผลิต ปลาทู น่ า กระป๋ องแบบดัง้ เดิ ม ปลาทู น่ า ทัง้ ตัว ถู ก ใช้ ป ระโยชน์ เพี ย งแค่ 40% เท่ า นั ้น และเพิ่ ม ขึ้น เป็ น
45% หลังจากสร้างโรงงานน้ ามันปลาทูน่า แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสดั ส่วนวัตถุดบิ ของปลาทู น่าอีกมากที่สามารถนามาเพิ่มมูลค่า ได้ จากการ
สร้างโรงงานแปรรูปโปรตีน คาดการณ์ว่าในช่วงแรกของการดาเนินการจะเพิม่ การใช้ปลาทูน่าขึ้น เป็ น 51% และมีความเป็ นไปได้สูงที่จะใช้
ประโยชน์จากปลาทัง้ ตัวถึง 90%
โรงงานโปรตีนแห่งใหม่น้ีจะเป็ นรากฐานสาหรับการพัฒนาไบโอแอคทีฟ เปปไทด์ โดยต่อยอดจากโปรตีนไฮโดรไลเสดและคอลลาเจน
เปปไทด์ ซึ่งไบโอแอคทีฟ เปปไทด์เป็ นรูปแบบหนึ่งของสารชีวภาพทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการทางานของร่างกาย สามารถนาไปผลิตเป็ นอาหารทาง
การแพทย์ อาหารฟั งก์ช ั ่น อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อกี ด้วย
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก) นโยบายการตลาด
บริษทั มีนโยบายการดาเนินงานทางด้านการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และภารกิจ ดังนี้
1) การให้ความสาคัญ กับฐานลู กค้าเดิม และใหม่ โดยบริษ ทั จะรักษาฐานลูกค้าเดิม ในแต่ละตลาดและแต่ ละผลิตภัณ ฑ์ให้ย ั ่งยืน
รวมถึงการเพิม่ จานวนลูกค้าใหม่ จากตลาดหรือช่องทางการขายใหม่ๆ
2) นาเสนอผลิตภัณฑ์ท่มี คี ณ
ุ ภาพดี ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงบริการหลังการขายที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
3) เน้นการทาธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ เป็ นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า
4) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดผ่านส่วนผสมทางการตลาดทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนการคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
5) หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ จากการเพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้มากขึน้
6) ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตกับลูกค้า
สัดส่วนของรายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั
ผลิ ตภัณฑ์

ร้อยละของรายได้จากการขาย
2562
2563

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

40%

47%

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

45%

38%

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ และอื่นๆ

15%

15%

การจัดจาหน่ ายของกลุ่มบริษทั
ประเทศ

ร้อยละของการจัดจาหน่ าย
2562
2563
40%
42%
28%
29%
12%
10%
5%
5%
15%
14%

- สหรัฐอเมริกา
- สหภาพยุโรป
- ภายในประเทศ
- ญี่ป่ นุ
- อื่นๆ*

หมายเหตุ: * อืน่ ๆ รวมถึงประเทศอืน่ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ ๆ
(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ปี 2563 เป็ นปี ท่พี เิ ศษ ปริมาณปลา การบริโภค ราคา และรายได้ลดลง อันเป็ นผลมาจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด19 และการปรับตัวของระบบห่วงโซ่อุปทานทีเ่ กีย่ วข้อง
จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2563 ปริมาณการจับปลาทั ่วโลกลดลงร้อยละ 2 (เทียบกับปี
2562) โดยปั จจัยหลักมาจากการประมงที่ลดลงในหลายภูมภิ าคอันเนื่องมาจากระเบียบการควบคุม โรคระบาดที่กาหนดใช้กบั ลูกเรือประมง
ประกอบกับรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2563 ราคาปลาเกือบทุกสายพันธุโ์ ดยรวมลดลงจากปี ก่อนหน้า การนาเข้าไปยังตลาด
อาหารทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโลก (สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ป่ นุ และสหภาพยุโรป) ลดลงในปี น้ี ส่งผลให้ผสู้ ง่ ออกส่วนใหญ่มรี ายได้ลดลง
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ผลกระทบจากโควิดที่มตี ่ออุปทานปลาและอาหารทะเลของโลกมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของอาหารทะเล ในขณะที่อาหาร
ทะเลสดและประเภทแช่เยือกแข็งได้รบั ผลกระทบรุนแรงเนื่ องจากแหล่งให้บริการอาหารถูกปิ ดและตามมาด้วยการล็อคดาวน์ แต่ผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารกระป๋ องและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิม่ (การบริโภคภายในบ้าน) มียอดขายเพิม่ ขึ้นเนื่องจากผูบ้ ริโภคกักตุนอาหารกระป๋ อง อย่างไรก็
ตาม มาตรการป้ องกันจากรัฐบาลต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อทุกขัน้ ตอนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ตัง้ แต่
การประมงและการผลิตแบบเพาะเลี้ยง การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด นอกจากนี้ส ถานการณ์ยงั ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กซึ่งดิ้นรนหาผู้ซ้อื สินค้าที่คงค้างคลังอยู่ และในที่สุดนามาซึ่งความเสียหายมหาศาล จากข้อมูลของสถาบันประมงแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า อุ ตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกามีหนี้คงค้างเพิม่ ขึ้นราว 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐนับตัง้ แต่เริม่ มีการ
ระบาดของโควิด-19 โดยหนี้ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในตลาดโลก ผู้ประกอบการ
อาหารทะเลขนาดใหญ่พยายามปรับตัวเข้ากับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอุปสงค์ท่ผี นั ผวน การปิ ดแหล่งให้บริการอาหาร และอุปสรรคใน
การขนส่ง นอกจากนี้ การแปรรูปอาหารทะเลยังได้รบั ผลกระทบจากประเด็นเรื่องสุขอนามัยของพนักงานและการขาดแรงงานอันเป็ นผลมาจาก
โควิด-19 และการกักตัวของพนักงาน
โรคโควิด-19 ยังเร่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภคซึง่ ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการอาหารทะเลต้องคิดใหม่และสร้างนวัตกรรม ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่องช่องทางการกระจายสินค้าแบบใหม่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่มี นี วัตกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่สนั ้ ลง ความสาคัญของการขายปลีกมี
บทบาทเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญแทนทีแ่ หล่งบริการอาหารเนื่องจากร้านต่างๆ ไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ ผูบ้ ริโภคมีความกังวลว่าอาจจะเกิด
การล็อคดาวน์ อีก และเว้นระยะห่างจากกิจกรรมทางสังคมที่เคยทาอยู่บ่อยๆ อาทิเช่น การทานอาหารนอกบ้าน หรือการไปซื้อของที่ร้านค้า
ประเด็นเหล่านี้ผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลประเภทพร้อมปรุงและพร้อมทานให้เพิม่ สูงขึน้ ในระหว่างล็อคดาวน์ กิจกรรมที่เป็ น
ที่นิยมมากขึน้ อย่างรวดเร็วคือการทาอาหารเองที่บ้าน ซึ่งช่วยส่งเสริมช่องทางอี-คอมเมิรซ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่เี น้นความสะดวกให้เติบโต
ยิง่ ขึน้
จากข้อมูลของ FAO ในช่วงไม่ก่ปี ี ท่ีผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลแปรรูป ทั ่วโลกเติบโตขึ้นร้อ ยละ 2-3 ก่อนจะลดลง
ร้อยละ 1-2 ในปี น้ี การบริโภคคาดว่าจะฟื้ นตัวในปี 2564 ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลีค่ ลายเมื่อใด ประกอบกับการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลต่อพฤติกรรม “NEW NORMAL” เป็ นสาคัญ
ภาพรวมจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และภูมภิ าคหลัก
ตลาดอาหารทะเลแปรรูปอาจแบ่งออกได้เป็ นกลุ่ มหลัก 3 ประเภท ได้แก่ อาหารประเภทแช่เย็น อาหารประเภทแช่เยือกแข็ง และ
อาหารประเภทบรรจุกระป๋ อง ในส่วนของการบริโภคอาหารประเภทแช่เย็นและประเภทบรรจุกระป๋ อง ครองส่วนแบ่งอาหารทะเลแปรรูปใน
ตลาดโลก ตามมาด้วยประเภทอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แม้จะคาดกันว่าอาหารทะเลแช่เย็นจะยังคงเป็ นผู้นาตลาด แต่การเติบโตของอุปสงค์
น่ าจะยังคงอยู่ในระดับต้นตัวเลขหลักเดียวต่ อไปอีกใน 2-3 ปี ข้างหน้ า โดยการบริโภคส่วนใหญ่ จะมาจากภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ญี่ป่ ุนและ
เกาหลีใต้เป็ นหลัก) ในขณะที่อาหารบรรจุกระป๋ องเป็ นประเภทที่มกี ารเติบโตรวดเร็วที่สุ ด ตามมาด้วยปลาและอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง การ
เติบโตของสองประเภทนี้ คาดว่าจะแซงผลิตภัณฑ์ประเภทแช่เย็นทัง้ นี้ เนื่องจากการบริโภคภายในครัวเรือนที่เพิม่ สูงขึ้น การใช้นวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดเกิดใหม่ (ตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาตินอเมริกา)
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ สาหรับการบริโภคอาหารทะเลแปรรูปในภาพรวมของโลก ตามมาด้วยภูมภิ าคยุโรป
ตะวันตก ประเทศญี่ป่ ุนยังคงเป็ นหนึ่งในตลาดที่มกี ารบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลมากที่สดุ จากรายงานของกรมการเกษตรประเทศ
แคนาดาระบุวา่ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตภายในประเทศญี่ป่ นุ มากกว่าร้อยละ 90 เป็ นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ ชาวญี่ป่ นุ ใส่ใจในสุขภาพมาก
ขึน้ และมองหาแหล่งโปรตีนที่มปี ระโยชน์ต่อร่างกายจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปในบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้งานสะดวก ในสหรัฐอเมริกา ยอดการ
บริโภคอาหารทะเลในร้านอาหารลดลงในปี 2563 แต่ยอดค้าปลีกอาหารทะเลสร้างสถิตใิ หม่อนั เป็ นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิรซ์
และการทาอาหารทานเองที่บ้าน จากข้อมูลของสถาบันวิจยั นานาชาติ IRI ยอดค้าปลีกอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาในกลุ่มอาหารประเภทแช่
เยือกแข็ง อาหารสด และอาหารบรรจุกระป๋ องเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 25-35 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตลาดเกิดใหม่ อาทิเช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา
และลาตินอเมริก าเติบ โตต่ อ เนื่ อ งในอัต ราที่สูงกว่าตลาดที่อิ่ม ตัวแล้ว โดยมีอ าหารประเภทบรรจุก ระป๋ องและอาหารแช่เยือ กแข็งเป็ น ตัว
ขับเคลื่อนหลัก
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การแข่งขันในตลาดและแนวโน้มราคาวัตถุดบิ หลัก: ปลาทูน่า กุง้ และปลาแซลมอน
ปลำทูน่ำ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 การจับปลาทูน่าทั ่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าถึงกลาง ในขณะที่ราคาทูน่าพันธุท์ อ้ งแถบเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1520 (เทียบกับปี 2562) แหล่งประมงหลักพบปลาทูน่าน้อยลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี น้ี อันเป็ นผลมาจากการปิ ดน่ านน้ าในมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตกและแปซิฟิกกลาง และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกตามข้อกาหนดห้ามจับปลา
เช่นเดียวกับในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ปริมาณการจับปลาลดลงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2563 ในประเทศ
ไทย สินค้าคงคลังทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในโรงงานผลิตอาหารกระป๋ องนาไปสูก่ ารนาเข้าปลาทูน่าพันธุท์ ้องแถบแบบแช่เยือกแข็งทีล่ ดลงร้อยละ 13 ในช่วง
ครึ่ง ปี แรกของปี 2563 (เที ย บกับ ครึ่ง ปี แรกของ 2562) อย่ า งไรก็ ต าม การน าเข้ า ทู น่ า พัน ธุ์ ค รีบ เหลื อ ง (YELLOWFIN) พัน ธุ์ค รีบ ยาว
(ALBACORE) และชิน้ เนื้อปลาตัดแต่งแล้ว (LOIN) มีปริมาณสูงขึน้
- การค้าผลิตภัณฑ์ทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋ อง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการค้าผลิตภัณฑ์ทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋ อง เนื่องจากอุตสาหกรรมแหล่งบริการอาหาร
และการเดินทางโดยเครื่องบินได้รบั ผลกระทบ ในระหว่างปี 2563 ความต้องการชิน้ เนื้อปลาทูน่าตัดแต่งแล้วแบบแช่เยือกแข็งอยู่ในระดับกลาง
ประเทศญี่ป่ นุ ยังคงเป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของโลกในการบริโภคเนื้อทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋ อง ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา ในช่วงที่รา้ นอาหาร
และการท่องเที่ยวปิ ดกิจการในระหว่างเกิดโรคระบาด การนาเข้าเนื้อทูน่าสดของประเทศญี่ป่ ุนลดลงร้อยละ 40 ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563
(เทียบกับครึง่ ปี แรกของปี 2562) และการนาเข้าชิ้นเนื้อปลาทูน่าตัดแต่งแช่เยือกแข็งลดลงร้อยละ 10 ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การนา
เข้าเนื้อทูน่าแช่เยือกแข็งเพิม่ ขึ้นร้อยละ 20 ในสหรัฐอเมริกา ความต้องการทูน่าจากร้านอาหารที่ลดลงส่งผลให้การนาเข้าทูน่าสดและทูน่าแช่
เยือกแข็งในครึง่ ปี แรกของปี 2563 ลดลงเกือบร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม การนาเข้าเนื้อทูน่าตัดแต่งแช่เยือกแข็งในยุโรปนาโดยประเทศฝรั ่งเศส
ประเทศอิตาลี และประเทศเยอรมนี อยูใ่ นระดับทรงตัวในปี น้ี
- การค้าผลิตภัณฑ์ทูน่าประเภทบรรจุกระป๋ อง
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋ องเพิม่ ขึน้ ตลอดปี 2563 เนื่องจากความวิตกในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้เกิดการ
กักตุนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหรัฐอเมริกา ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจร้านอาหารได้รบั ผลกระทบอย่างหนักในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2563
และคาดว่าจะฟื้ นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2564
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประเทศไทยเพิม่ การส่งออกทูน่ากระป๋ องอย่างมีนยั สาคัญไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
40) และประเทศญี่ป่ ุน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) ยอดขายส่งออกไปยังประเทศอื่นก็เพิม่ ขึ้นด้วยเช่นกัน โดยภูม ิภาคตะวัน ออกกลางและแอฟริกา
เหนือยังคงเป็ นตลาดสาคัญสาหรับผูส้ ่งออกไทย
การนาเข้าทูน่าแปรรูปและทูน่ากระป๋ องของประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตเป็ นตัวเลขสองหลัก สืบเนื่องมาจากความต้องการบริโภคทัง้
ในรูปแบบทูน่ากระป๋ องและรูปแบบพรีเมีย่ มอื่นๆ การส่งออกจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาสาหรับสินค้าประเภทนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 30
ในยุโรป การนาเข้าเติบโตขึน้ ร้อยละ 20 ในไตรมาสแรกของปี 2563 เป็ นผลมาจากการบริโภคในครัวเรือนที่เพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตามถูกหักลบ
ด้วยการปิ ดธุรกิจบริการอาหาร ผูผ้ ลิตอาหารกระป๋ องในประเทศสเปน ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั ่งเศส และประเทศโปรตุเกส ได้ประโยชน์จาก
อุปสงค์จากภาคค้าปลีก ที่เพิม่ สูงขึน้ อย่า งไรก็ตาม ความท้าทายในด้านการดาเนินงานอัน เป็ นผลมาจากโรคระบาดยังคงอยู่ การนาเข้าของ
ยุโรปจากประเทศอื่นๆ เติบโตขึ้นร้อ ยละ 10 นาโดยประเทศจีน ประเทศเอกวาดอร์ และประเทศอินโดนี เซีย ทัง้ ประเทศรัส เซียและประเทศ
ยูเครนมีการนาเข้าเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี 2563
แนวโน้มราคาและมุมมองในอนาคต
ราคาปลาทูน่าพันธุท์ ้องแถบแบบแช่เยือกแข็งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
2562 อันเป็ นผลมาจากความต้องการทูน่ากระป๋ องเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับมีการจับปลาได้น้อยลงในแหล่งประมงหลัก ราคาปลาทูน่าพันธุท์ อ้ ง
แถบ (กรุงเทพฯ) ขึน้ ไปแตะที่ 1,650 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกันยายน ปี 2563 ก่อนจะปรับตัวลงมาที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน
ตุลาคม เช่นเดียวกัน ราคาปลาทูน่าพันธุท์ ้องแถบที่เอกวาดอร์พุ่งขึน้ ไปแตะที่ 1,850 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกันยายนก่อนจะปรับตัวลงมา
อยู่ท่ี 1,650 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลาคม ปั จจัยนี้ทาให้สนิ ค้าจากเอกวาดอร์มรี าคาแพงกว่าสินค้าในเอเชีย นอกจากนี้ยงั มีองค์ประกอบ
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เรื่องภาษีต่อสินค้าสาเร็จรูปที่ส่งออกไปยังยุโรป ราคาปลาทูน่าพันธุท์ ้องแถบแบบแช่เยือกแข็งอยู่ในระดับทรงตัวในระหว่างเดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคม 2563 ราคาปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 ทรงตัวเนื่องจากแรงกดดันที่มาจากสถานการณ์ การประมงที่
ปรับตัวดีขน้ึ ในมหาสมุทรอินเดีย ในขณะทีม่ อี ุปสงค์ปลาทูน่าพันธุท์ อ้ งแถบลดลงจากโรงงานผลิตอาหารกระป๋ อง
ตลาดค้าปลีกของปลาทู น่ากระป๋ องคาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สาหรับภาคบริการอาหาร
รูปแบบความต้องการในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าวิกฤตโรคโควิด-19 จะคลีค่ ลาย
ในส่วนของผลิตภันฑ์ทูน่าไม่บรรจุกระป๋ อง คาดว่าการค้า ทูน่าสดจะอยู่ในวงจากัด ในขณะที่การบริการอาหารฟื้ นตัวจากผลกระทบ
ของโรคโควิด-19 ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ทาให้ความต้องการปลาเพื่อใช้ทาซาชิมแิ ละซูชอิ ยู่ในวงจากัดยิง่ ขึ้นในประเทศญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นตลาด
อาหารทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
กุ้ง
ในปี 2563 ความต้องการของกุ้งทั ่วโลกลดลงเป็ นผลมาจากการปิ ดการบริการด้านอาหารทั ่วโลก การค้าปลีกและการบริโภคภายใน
ครัวเรือนไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคบริการอาหาร ฤดูเลี้ยงกุ้งในเอเชีย เลื่อนช้าออกไป 3-4 เดือ น เนื่ องจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มรี ะยะเวลาการเลี้ยงและปริมาณผลผลิตลดลง ผลผลิตส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียเป็ นกุง้ ขาวซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 90 ของการผลิตทัง้ หมด ประเทศอินเดียประสบปั ญหาวัตถุดบิ ขาดตลาดในระหว่างปี ประกอบกับราคากุ้งลดลงตามอุปสงค์ท่ลี ดลงทั ่ว
โลกจากการหดตัวของภาค HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่ ) ผลที่ตามมาคือ การส่งออกกุง้ จากประเทศอินเดียลดลงร้อยละ12 (ม.ค.
- ต.ค. 2563) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ผู้ส่งออกในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนี เซียเน้ นไปที่ผลิตภัณ ฑ์มูลค่าเพิม่ และ
บรรจุภ ณ
ั ฑ์สาหรับค้าปลีกในการปรับตัวตามอุปสงค์ของตลาดที่เปลี่ยนไป การผลิตในประเทศไทยมีปริม าณลดลงในปี 2563 (เทียบกับปี
2562) เนื่องจากคนเลี้ยงกุ้งลดปริมาณการเพาะตามความไม่แน่ นอนของตลาด การผลิตกุ้งภายในประเทศจีนมีปริมาณลดลงเช่นกันเนื่องจาก
ปั ญหาโรคกุง้ และสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย
- การค้าผลิตภัณฑ์กงุ้
ข้อมูลจาก FAO ระบุว่า การค้าผลิตภัณ ฑ์กุ้งค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าจะมีอุปทานกุ้งลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูม ิภาคเอเชียใน
ระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน (ตลาดกุง้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด) เพิม่ การนาเข้าอันเป็ นผลมาจากยอดค้าปลีก
ที่เพิม่ ขึ้นในระหว่างการล็อคดาวน์ ในขณะที่ภาคค้าปลีกมีอุปสงค์เพิม่ ขึ้น แต่อุปสงค์ในภาคการบริการอาหาร/บริการจัดทาอาหารลดลงอย่าง
มากในปี 2563 ส่งผลให้ภาพรวมทรงตัว
การส่งออกของประเทศผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ท่สี ุดของโลกสองราย (เอกวาดอร์และอินโดนีเซีย) ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2563 มีการ
เติบโตขึ้น โดยการเติบโตของเอกวาดอร์มาจากราคาส่งออกในระดับต่ าผนวกกับอุปสงค์ท่เี พิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา สาหรับประเทศไทยและ
ประเทศจีน การส่งออกอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 การส่งออกกุ้งสุกแช่เยือกแข็งของประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซียเติบโตขึ้นร้อยละ
35 ในปี 2563
ในกลุ่มประเทศผู้นาเข้ากุ้งมากที่สุด การนาเข้ากุ้งของประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตเล็กน้อย ในขณะที่การนาเข้าใน
ยุโรป ญี่ป่ นุ แคนาดา และตลาดเกิดใหม่อ่นื ๆ มีการนาเข้าลดลง การนาเข้ากุ้งของประเทศจีนมากกว่าร้อยละ 50 มาจากประเทศเอกวาดอร์ ซึ่ง
ได้รบั ผลกระทบชั ่วคราวเมื่อบริษทั กุง้ 3 แห่งของเอกวาดอร์ถูกระงับการส่งออก
ข้อมูลจาก IRI ระบุวา่ โดยทั ่วไป ภาคค้าปลีกครองสัดส่วนการบริโภคกุง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 65) โดยอีกร้อยละ 35 เป็ น
การบริโภคโดยภาคบริการอาหาร เนื่องจากภาคบริการอาหารได้รบั ผลกระทบจากการล็อคดาวน์และปิ ดกิจการในปี 2563 ยอดขายกุ้งในส่วน
ของภาคค้าปลีกในสหรัฐ อเมริกาเติบโตขึ้นเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อ ยละ 75 ในระหว่างปี อย่างไรก็ตามจานวนที่เพิ่ม มานี้ยงั ไม่เพียงพอที่จะ
หักล้างกับ การลดลงในภาคการบริก ารอาหาร การน าเข้าของสหรัฐอเมริก าเพิ่ม ขึ้น เล็กน้ อ ย อย่างไรก็ต ามความต้อ งการกุ้ งปอกเปลือ ก
(ส่วนมากใช้ในร้านอาหาร) มีปริม าณลดลง ประเทศต่างๆ ในภู ม ิภ าคเอเชียแปซิฟิ ก อาทิเช่น ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ต่างประสบกับอุปสงค์กุ้งที่ลดลง การนาเข้ากุ้งของประเทศญี่ป่ ุนลดลงร้อยละ 3-4 บางประเทศในเอเชีย (อินเดีย ไทย มาเลเซีย)
ยอดค้าปลีกออนไลน์ในส่วนของกุง้ สดและกุง้ แช่เยือกแข็งเพิม่ ขึน้ อย่างมากในเมืองหลักๆ ของประเทศ ในระหว่างล็อคดาวน์

ส่วนที่ 1 หน้า 20

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

แนวโน้มราคาและมุมมองในอนาคต
คาดว่าการผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงในเอเชียจะลดลงร้อยละ 15-20 (เทียบกับปี 2562) หลังจากแตะระดับต่ าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ในช่วงต้นปี
อย่ างไรก็ต ามราคากุ้ ง มีส ัญ ญาณฟื้ นตัว ในไตรมาส 4 ของปี ประเทศเอกวาดอร์ได้ร ับ ผลกระทบรุน แรงที่ สุ ด เนื่ อ งจากราคาตกต่ า เป็ น
ประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม (จากการปิ ดกิจการบริการอาหารทั ่วโลก การแบนการนาเข้าของจีน) ในตลาดกุ้งที่สาคัญ (จีน สหรัฐอเมริกา
ญี่ป่ ุน ยุโรป) ภาคบริการอาหารเริม่ มีการฟื้ นตัวจากการผ่อนปรนการล็อคดาวน์ และการบริโภคในช่ วงเทศกาลคริสมาสต์/ปี ใหม่ ในด้านการ
บริโภคกุ้งภาคค้าปลีก คาดว่าการเพิม่ ขึ้นของผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า และความเฟื่ องฟูของตลาดอี-คอมเมิรซ์ จะผลักดันให้มกี ารบริโภคกุ้งอย่าง
ต่อเนื่อง
แซลมอน
การเติบโตที่ต่อเนื่องในอุปทานปลาแซลมอนพันธุ์แอตแลนติก แบบเพาะเลี้ยงสร้างแรงกดดันด้านลบต่อราคา เนื่องจากยอดขายค้า
ปลีกทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่สามารถชดเชยอุปสงค์ในภาคบริการอาหารที่ลดลงได้ทงั ้ หมด ในปี 2564 เป็ นทีค่ าดกันว่า ปริมาณปลาที่ลดลงประกอบกับการ
ฟื้ นตัวของธุรกิจร้านอาหารจะช่วยกระตุน้ อุปสงค์
การผลิตปลาแซลมอนของประเทศนอร์เวย์ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562 เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งและกาหนดการผลิต ในครึง่ หลังของปี 2563 ราคาไม่เคลื่อนไหวเนื่องจากอุปสงค์อ่อนกาลัง
และปริมาณที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ้น ในทางตรงกันข้าม ประเทศชิลีประสบกับความท้าทายหลายด้าน ทัง้ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ราคาตกต่ า
และการประท้วงของพนักงานขับรถบรรทุกในครึง่ ปี หลังของปี แต่สถานการณ์น่าจะดีข้นึ ในปี 2564 การผลิตปลาแซลมอนจากชิลเี ติบโตร้อยละ
8 ในครึง่ ปี แรก (เทียบกับครึง่ ปี แรกของปี 2562) ซึง่ ราวร้อยละ 80 เป็ นปลาแซลมอนพันธุแ์ อตแลนติก
สาหรับปลาแซลมอนพันธุอ์ ่นื ผูเ้ ลี้ยงชาวชิลเี น้นไปที่การเลี้ยงแซลมอนพันธุโ์ คโฮ ซึ่งส่งผลให้มผี ลผลิตสูงมากเป็ นพิเศษในช่วงครึง่ ปี
แรกของปี อย่างไรก็ตาม เมื่อโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปลาเทราท์ส่งออกในตลาดหลัก จึงนาไปสู่อุปทานส่วนเกิน การผลิตปลาเทราท์
นอร์เวย์อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับปี ก่อน การจับปลาแซลมอนลดลงร้อยละ 40 (เทียบกับปี 2562) ทัง้ ในอลาสก้าและในรัสเซีย อันเป็ นผล
มาจากตลาดอ่อนกาลังและมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19 ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงสาหรับแรงงานในโรงงานแปรรูปและบนเรือประมง
แนวโน้มอุปสงค์
ความต้องการของตลาดปลาแซลมอนทั ่วโลกได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการล็อคดาวน์ อนั เนื่ องมาจากโรคโควิด-19 การปิ ดภาค
บริการอาหารและมาตรการควบคุมอื่นๆ ปลาแซลมอน (หนึ่งในอาหารทะเลอื่นๆ) พึง่ พาภาคบริการอาหารและช่องทาง HORECA เป็ นอย่าง
มาก ขณะนี้ผู้ผลิตปลาแซลมอนมุ่งสร้างช่องทางค้าปลีกให้แข็งแกร่ง เน้ นผลิตภัณฑ์เตรียมสาเร็จ (แทนที่ของสด) และเปิ ดตลาดการกระจาย
สินค้าทีไ่ ม่ตอ้ งมีการสัมผัส อาทิเช่น ช่องทางอี-คอมเมิรซ์
ในยุโรป ร้านอาหารในยุ โรปตะวัน ตก (ตลาดแซลมอนหลัก) ยังคงปิ ดกิจ การหรือ ปิ ดเป็ น บางส่ว น แต่ในส่วนนี้ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการส่งสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคในครัวเรือนโดยไม่สร้างความเสียหายทางการเงิน
ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงใช้มาตรการล็อคดาวน์ เนื่อ งจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆ (ความไม่ม ั ่นคงทางการเมือง
อัตราการว่างงานในระดับสูง ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิม่ สูงขึน้ และอื่นๆ) ซึ่งส่งผลให้เป็ นประเทศที่มสี ภาพแวดล้อมตลาดทีท่ ้าทาย ตลาด
ค้าปลีกชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับผลิตภัณฑ์เนื้อปลาสดแบบฟิ เลและปลาสดทัง้ ตัว อย่างไรก็ตาม ปลาแซลมอนจากชิลยี งั คงเติมเต็ม
ความต้องการในสหรัฐอเมริกาได้ตลอดปี
ตลาดปลาแซลมอนในประเทศจีนได้รบั ผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากพึง่ พิงภาคบริการอาหารซึ่งต้องปิ ดกิจการหลายครัง้ (การบริโภค
ภายในครัวเรือนในประเทศจีนถูกจากัด) และความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคอยู่ในระดับต่ าหลังจากการแพร่ะระบาดของโรคที่ตามมามีส่วนเชื่อมโยงกับ
ปลาแซลมอนนาเข้า นับจากนัน้ สมาคมผูค้ า้ ชิลีได้เปิ ดแคมเปญขนาดใหญ่บนสื่อดิจติ อลเพื่อสร้างความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคต่อปลาแซลมอนนาเข้า
เพื่อเพิม่ การส่งออกจากประเทศตน
ผูส้ ง่ ออกชิลแี ละเกาะแฟโรได้รบั ผลกระทบจากความต้องการที่อ่อนกาลังในประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศบราซิล
ซึง่ เป็ นตลาดหลักของประเทศผูส้ ง่ ออกเหล่านี้ การปิ ดธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับค่าขนส่งทีส่ ูงขึน้ ได้สร้างภาวะทีท่ า้ ทายให้กบั ผลิตภัณฑ์เนื้อ
ปลาสดแบบฟิ เลซึง่ พึง่ พาการขายในร้านอาหารเป็ นอย่างมาก
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- การค้าปลาแซลมอน
ภาคเพาะเลี้ย งปลาแซลมอนและปลาเทราท์ข องนอร์เ วย์ม ีส ดั ส่ว นใหญ่ ท่ีสุ ดในโลก แม้จะมีก ารแพร่ระบาด แต่ ราคาเฉลี่ย ของ
ปลาแซลมอนสดทัง้ ตัวพันธุแ์ อตแลนติกปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี อย่างไรก็ตามปริมาณผลิตในครึง่ ปี แรกของปี อยู่ในระดับเดียวกับ
ช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2562 ตลาดส่งออกปลาแซลมอนที่สาคัญของนอร์เวย์คอื ยุโรป ซึ่งความต้องการของตลาดปลาแซลมอนชะลอตัวลงในช่วง
การแพร่ระบาดระลอกแรกในปี อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปรับตัวดีข้นึ หลังจากนัน้ การส่งออกปลาแซลมอนนอร์เวย์ไปยังประเทศจีนยังคงผัน
ผวนในปี 2563 เนื่องมาจากมาตรการล็อคดาวน์และความเสีย่ งในการแพร่กระจายของโรค ประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวจากภาคบริการอาหารมาสู่
การค้าปลีกได้อย่างรวดเร็ว (นาโดยช่องทางอี-คอมเมิรซ์ ) ซึ่งช่วยให้นอร์เวย์รกั ษาการส่งออกของตนได้ สาหรับปลาเทราท์ การส่งออกโดยรวม
ของนอร์เวย์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ แต่ประสบกับความท้าทายด้านการขนส่ง การส่งออกจากประเทศผูผ้ ลิตในยุโรปหลายประเทศปรับตัวลดลงอย่าง
มากตัง้ แต่เดือนมีนาคมเป็ นต้นมา
การส่งออกปลาแซลมอนพันธุ์แอตแลนติกของชิลีเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 2 ในช่วงครึ่งปี แรกของปี เมื่อเทียบกับครึ่งปี แรกของปี 2562 ผู้
ส่งออกชิลพี ยายามชดเชยยอดขายที่ลดลงด้วยการมุ่งไปที่ประเทศจีน โดยตลาดส่งออกหลักปลาแซลมอนของชีลีคอื ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศรัส เซีย ประเทศบราซิลและประเทศจีน ในขณะที่ต ลาดทัง้ หมดนี้ ได้ร บั ผลกระทบจากโรคโควิด -19 แต่ป ริม าณการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2562 ผูผ้ ลิตชิลตี ่างประสบกับปั ญหาการขนส่งเนื่องจากข้อจากัดการเดินทางที่เข้มงวดดาเนิน
ต่อเนื่องมายังปี 2564 ก่อนหน้านี้เกือบร้อยละ 50 ของปลาแซลมอนสดจากชิลีขนส่งมายังสหรัฐอเมริกาผ่านเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ การ
ส่งออกปลาแซลมอนพันธุ์โคโฮลดลงร้อยละ 20 ในไตรมาส 1 ของปี (เทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562) นอกจากนี้ยงั ประสบกับความท้าทาย
ด้านการทากาไรในตลาดประเทศญี่ป่ นุ (ผูซ้ ้อื หลักปลาแซลมอนพันธุโ์ คโฮ)
โดยรวม การนาเข้าปลาแซลมอนของสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2 ในครึ่งแรกของปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
ในขณะทีก่ ารนาเข้าปลาแซลมอนของญี่ป่ นุ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ในครึง่ ปี แรกของปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 อันเป็ นผลมาจากการ
นาเข้าปลาแซลมอนพันธุโ์ คโฮจากประเทศชิลี (ซึง่ มีอุปทานส่วนเกิน)
แนวโน้มราคาและมุมมองตลาด
การควบคุมด้านกาลังคนและกฎระเบียบที่มตี ่อการเติบโตของการผลิตส่งผลให้ราคาปลาแซลมอนเพิม่ สูงขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ท่ผี ่านมา
โดยทาสถิติใหม่ในปี 2561 โดยราคากลับสู่ระดับ นัน้ ในปลายปี 2562 และต้นปี 2563 อย่างไรก็ตามราคาถูกกดต่ าลงในครึง่ ปี หลังของปี 2563
เนื่อ งจากปริมาณปลาเพิ่ม ขึ้นประกอบกับความไม่แน่ นอนของตลาด ณ เดือ นธันวาคม ปี 2563 ดัชนี NASDAQ ปลาแซลมอน ซึ่งวัดราคา
ส่งออกเฉลีย่ ปลาแซลมอนเพาะเลีย้ งทัง้ ตัวพันธุแ์ อตแลนติกที่สง่ ออกจากนอร์เวย์ อยู่ท่ี 59 โครนนอร์เวย์ต่อกิโลกรัม เทียบกับ 66 โครนนอร์เวย์
ต่อกิโลกรัมในช่วงสัปดาห์เดียวกันของปี ก่อน ราคาเนื้อปลาสดแบบฟิ เลจากชิลลี ดลงสูงสุดถึงร้อยละ 20 จากปี 2562
ในปี 2564 FAO คาดว่าราคาปลาแซลมอนสดทัง้ ตัวพันธุ์แอตแลนติกจากนอร์เวย์จะทรงตัวอยู่ท่ีประมาณ 60 โครนนอร์เวย์ (6.49
เหรียญสหรัฐ) ต่อกิโลกรัม โดยมีแรงส่งจากภาพรวมตลาดที่ดขี ้นึ กลุ่มผู้บริโภคใหม่ท่เี กิดขึ้นจากการย้ายการบริโภคจากภาคบริการอาหาร
มายังภาคค้าปลีกจะยังคงขับเคลื่อนปริมาณการบริโภคแม้ว่าร้านอาหารจะกลับมาเปิ ดเต็มที่แล้วก็ตาม
ประมาณการการเติบโตในการผลิตแซลมอนเลี้ยงพันธุแ์ อตแลนติกทั ่วโลกในปี 2564 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ท่รี อ้ ยละ 3 ประเทศหลักในการ
ผลิตคือ นอร์เวย์ (เพิ่ม ขึ้นร้อ ยละ 2) และชิลี (เพิ่ม ขึ้นร้อ ยละ 6) การผลิตจากสก็อ ตแลนด์น่าจะทรงตัวเมื่อเทียบปี ต่อ ปี หลังจากฟื้ นตัวอย่าง
แข็งแกร่งในปี 2562 ประเทศผู้ผลิตใหม่เช่ นออสเตรเลีย ไอซ์แลนด์ จีน และรัสเซีย จะช่วยผลักดันการเติบโตของการผลิตเช่นกัน โดยคาดว่า
การผลิตจากประเทศเหล่ านี้ จะมีสดั ส่วนมากกว่าร้อ ยละ 15 ต่ออุปทานปลาแซลมอนที่จะเพิ่ม ขึ้นในปี 2564 เนื่ องจากประเทศผู้ผ ลิตหลักมี
ศักยภาพในการเติบโตทีจ่ ากัดอันเนื่องจากข้อจากัดด้านกาลังและกฎระเบียบ
ทีม่ า: FAO, GLOBEFISH, IRI, US NATIONAL FISHERIES INSTITUTE, CANADIAN AGRICULTURE DEPARTMENT, AQUACULTURE EXPORT REPORTS
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การแข่งขันและแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
FAO ประเมินว่าร้อยละ 10 ของประชากรโลกจะพึ่งพาการประมงในการดารงชีพ ซึ่งทาให้การเพาะเลี้ยงเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญ
อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลเป็ นอุตสาหกรรมที่มกี ารแข่งขันสูงและมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา บริษทั ไทยยูเนี่ยน ในฐานะที่เป็ นหนึ่ง
ในผูผ้ ลิตอาหารทะเลที่ใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีความชานาญในการก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ และสามารถปรับตัวต่อสภาพตลาดที่เปลีย่ นแปลงไป
เรายังคงประสบกับ การแข่งขัน สูง ในประเภทผลิต ภัณ ฑ์หลักของเรา ได้แก่ ปลาทู น่ า กุ้ง และปลาแซลมอน รวมทัง้ ผลกระทบจากอัต รา
แลกเปลี่ยน (จากการที่ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึน้ ต่อเนื่ อง) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในตลาดหลักของเรา (สหรัฐ อเมริกา ยุโรป ไทย
ญี่ป่ นุ และประเทศเกิดใหม่) ยังคงกระจัดกระจาย
ในช่วง 2-3 ปี ท่ผี ่านมา การเติบ โตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้แรงสนับสนุ นจากรายได้ครัวเรือนที่เพิม่ สูงขึน้ ซึ่งนาไปสู่การเลือก
ซือ้ แหล่งโปรตีนที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพมากขึน้ อุปสงค์ท่เี พิม่ ขึน้ จากประเทศเกิดใหม่ (เช่นตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) และการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบต่างๆ (เช่น อาหารพร้อมทาน อาหารบรรจุในถุงเพาซ์) ผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้ ม
ต้องการขนมทานเล่นและอาหารชุดประเภท GRAB-AND-GO ทีพ่ ร้อมด้วยประโยชน์ทางโภชนาการ
ความท้าทายส าคัญ ที่ผู้ ประกอบการอาหารทะเลต้อ งเผชิญ ประกอบไปด้วย ความผัน ผวนของราคาวัต ถุ ดิบ อุป สงค์ และอัต รา
แลกเปลี่ยน ผนวกกับความตึงเครียดด้านภูมศิ าสตร์รฐั ศาสตร์ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลี่ยนไป (เช่น ต้องการอาหารที่ผลิตจากพืช) การ
ประมงที่มากเกินไป และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั ่งยืน ในอนาคตคาดว่าโปรตีนทางเลือกจะยิง่ เป็ นส่วนหนึ่งในเมนู ท่ผี บู้ ริโภคเลือกมาก
ยิง่ ขึน้
ทีม่ า: FAO, GLOBEFISH

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต
ไทยยูเนี่ยน และบริษทั ในเครือหลักทั ่วโลก เป็ นผูผ้ ลิตอาหารทะเล โดยมีกาลังการผลิตรวม (เมตริกตันของวัตถุดบิ ) ที่ 820,000 ตัน
ต่อ ปี โดยมีกาลังการผลิตจาแนกตามผลิตภัณ ฑ์ หลักคือ ทู น่า กุ้งแช่ แข็ง ซาร์ดีน แซลมอน และอาหารสัตว์เลี้ยง โดยประมาณ 570,000,
60,000, 120,000, 20,000 และ 50,000 ตัน ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ก ลุ่ ม ไทยยูเนี่ ย น มีบ ริษ ัท ในเครือ ที่ป ระกอบกิจการโรงงานทัง้ สิ้น 27 บริษ ัท ซึ่ง สามารถจ าแนกตามภู ม ิภ าคที่ เป็ น ที่ต งั ้ ได้
ดังต่อไปนี้
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การจัดหาวัตถุดบิ
: ปลำทูน่ำ
วัตถุดบิ สาคัญ คือ ปลาทูน่าสดชนิดต่างๆ เช่น สกิปแจ็ค เยลโล่ฟิน อัลบาคอร์ ฯลฯ โดยบริษทั ใช้ปลาทูน่าสายพันธุส์ กิปแจ็คกับปลา
ทูน่าชนิดอื่นๆ ในสัดส่วน 75:25 ซึ่งมีความผันผวนทางด้านราคามาโดยตลอด โดยปลาทูน่าจะนาเข้าจากต่างประเทศทัง้ หมด จากมหาสมุทร
แปซิฟิค และมหาสมุทรอินเดีย ในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ บริษทั จะสั ่งซือ้ จากผูจ้ าหน่ ายหลายราย โดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ.ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม และบมจ.สงขลาแคนนิ่ง จะสั ่งซื้อปลาทูน่าร่วมกันเพื่อให้ได้ปริมาณสั ่งซื้อจานวนมาก ทาให้มผี ลต่อการเพิม่ อานาจในการต่อรอง
กับผูจ้ าหน่าย ซึง่ มีทงั ้ ประเภททีเ่ ป็ นผูจ้ บั ปลาโดยตรงและบริษทั นายหน้า (Broker)
บริษทั สามารถจัดซื้อวัตถุดบิ ในแต่ละปี ได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการผลิต เนื่องจากปลาทูน่าเป็ นปลาทีม่ จี านวนมากอยูใ่ น
น่านน้ าทั ่วโลก ประกอบกับความได้เปรียบในด้านแหล่งผลิต เนื่องจากประเทศไทยอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็ น
แหล่งที่มวี ตั ถุดบิ ปลาทูน่าแหล่งใหญ่ท่สี ุดของโลก รวมถึงการสั ่งซื้อจากผู้จาหน่ ายหลายรายทาให้ม ั ่นใจว่าจะสามารถมีวตั ถุดบิ เพียงพอต่อการ
ผลิต ประกอบกับกลุ่มบริษทั มีห้องเย็นสาหรับใช้เก็บวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปขนาดใหญ่ถึง 135,000 ตัน และสถานที่ตงั ้ ของโรงงานอยู่ใน
พืน้ ที่ทเ่ี ป็ นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล ทาให้สามารถเช่าห้องเย็นได้อย่างสะดวกในกรณีทต่ี ้องเช่าพืน้ ที่เพิม่ เติม สาหรับราคาวัตถุดบิ ปลาทู
น่าไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม ราคาปลาทูน่าโดยเฉลีย่ ในแต่ละปี มกี ารเปลี่ยนแปลงไม่
สูงมาก ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปริมาณปลาทีจ่ บั ได้ในแต่ละปี
ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่า Skipjack (เหรียญสหรัฐ : ตัน)

ในเดือนมกราคม 2564 ราคาปลาทูน่าอยู่ท่ี 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 4/2563 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,333
เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเพิม่ ขึน้ 40.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 และลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563
: กุ้งแช่แข็ง
วัตถุดบิ สาคัญทีใ่ ช้ในการผลิตกุง้ แช่แข็งคือ กุง้ ขาว (Vannamei) โดยบริษทั จะจัดหาจากแหล่งวัตถุดบิ ภายในประเทศทัง้ หมด ปริมาณ
การซื้อจะครอบคลุม หลายพื้น ที่ ส่วนใหญ่ บริษ ัท จะจัดซื้อ กุ้งจากแหล่งในภาคตะวัน ออกมากกว่าภาคอื่นๆ เนื่ อ งจากกุ้งในภาคตะวัน ออก
โดยเฉพาะระยอง จัน ทบุรี ตราด มีคุณ ภาพดีก ว่าในภาคอื่นๆ เพราะเป็ นจังหวัดที่อ ยู่ติด ทะเล การหมุนเวีย นของน้ าเลี้ยงในบ่ อจึงดีก ว่า
นอกจากนี้ทาเลที่ตงั ้ ของโรงงานอยู่ในภาคกลางทาให้การขนส่งเป็ นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และช่วยให้วตั ถุดบิ มีความสด โดยผู้
จาหน่ ายแต่ละแห่งมีทงั ้ เป็ นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งเอง และเป็ นนายหน้ าหาซื้อกุ้งจากฟาร์มอื่นๆ จากการที่บริษทั มีการรับซื้อวัตถุดบิ กุ้งจากผู้
จาหน่ ายหลายแหล่ง จึงทาให้ไม่เกิดปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุดบิ แต่อ ย่างไรก็ต าม บริษทั ยังคงใช้นโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มมี ูลค่าเพิม่ สูง
(Value Added Products) เพื่อใช้วตั ถุดบิ ในปริมาณทีน่ ้อยลง
ราคาเฉลี่ยของกุง้ ขาว ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
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ในเดือนมกราคม 2564 ราคากุง้ ขาวอยูท่ ่ี 142 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับในไตรมาสที่ 4/2563 ราคากุง้ ขาวเฉลีย่ อยูท่ ่ี 167 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยเพิม่ ขึน้ 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 และ 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563
: ปลำแซลมอน
บริษทั จะจัดหาแหล่งวัตถุดบิ ซึง่ ได้จากการเพาะเลีย้ งเป็ นหลัก โดยปลาแซลมอนแอตแลนติกเป็ นสายพันธุท์ ม่ี กี ารเพาะเลี้ยงมากทีส่ ุด
นอร์เวย์และชิลเี ป็ นสองประเทศผูผ้ ลิตปลาแซลมอนที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ บริษทั จะสั ่งซื้อจากผูจ้ าหน่ ายหลายราย และนาเข้า
จากต่างประเทศทัง้ หมด
ราคาเฉลี่ยปลาแซลมอน (นอร์วเี จียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

ในเดือนมกราคม 2564 ราคาปลาแซลมอนอยูท่ ่ี 49 NOK ต่อกิโลกรัม สาหรับในไตรมาสที่ 4/2563 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่ อยู่ท่ี 48
NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 และ 8.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563
: อำหำรแมวบรรจุกระป๋อง
วัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตอาหารแมวบรรจุกระป๋ อง มาจากเนื้อปลาทูน่าส่วนที่ตดิ เลือด ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ที่ได้จากการผลิตปลาทูน่าสุกแช่
แข็ง วัตถุดบิ อื่นๆ ทีน่ ามาผสมได้แก่ ปลาซาร์ดนี เยลลี่ เป็ นสัดส่วนผสมไม่มาก สามารถจัดหาได้จากภายในประเทศ รวมทัง้ ภาชนะบรรจุดว้ ย
เช่นกัน และเนื่องจากวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตอาหารแมวบรรจุกระป๋ อง เป็ นวัตถุดบิ By Product และสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ บริษทั
จึงไม่ประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ หรือราคาวัตถุดบิ ผันผวน แต่อย่างใด
หมายเหตุ กลุ่มบริษทั ไม่มกี ารพึง่ พิงลูกค้าหรือผูจ้ ดั จาหน่าย (Supplier) รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
(4) ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษทั และบริษทั ย่อย มีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจรวมกันทุกบริษทั ดังนี้
ก) ทรัพย์สนิ ถาวร ได้แก่ ที่ดนิ เครื่องจักร อาคารโรงงาน มีมลู ค่า ณ 31 ธันวาคม 2563 รวมมูลค่าสุทธิทงั ้ กลุ่มเท่ากับ 26,690.93
ล้านบาท
- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ จานวนรวม 170.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จานวน 366.64 ล้านบาท)
ได้นาไปจดจานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
- บริษทั และบริษทั ย่อยมีทด่ี นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ ทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี และทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
ข) บริษทั และบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ โดยมีมูลค่าสุท ธิตามบัญ ชีเป็ นจานวนเงิน 1,339.02 ล้านบาท
(2562: 1,526.48 ล้านบาท)
ค) ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตน ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้ สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า/ผูจ้ ดั จาหน่ าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนลิขสิทธิ ์และสิทธิบตั รต่างๆ
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารแนบ 4

ส่วนที่ 1 หน้า 25

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
- ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินการอยู่ เช่น ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
- ลงทุนในธุรกิจทีบ่ ริษทั มีความเข้าใจและสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว
- ลงทุนในธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนไม่มากนัก ซึง่ จะไม่กระทบกระเทือนถึงบริษทั จดทะเบียน
- ลงทุนในธุรกิจทีผ่ รู้ ว่ มทุนมีสว่ นร่วมในการบริหาร ไม่ใช่เป็ นเพียงผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้
- ลงทุนในธุรกิจทีใ่ ห้ผลตอบแทนคืนภายในเวลา 4 ปี
(5) งานทีย่ งั ไม่สง่ มอบ
กลุ่มบริษทั ไม่ได้ดาเนินกิจการในลักษณะเป็ นโครงการหรือชิน้ งานทีม่ มี ลู ค่าสูง เป็ นการผลิตสินค้าตามคาสั ่งซือ้ ล่วงหน้า ดังนัน้ งานที่
ยังไม่ได้สง่ มอบจะเป็ นในลักษณะตามกาหนดเวลาส่งมอบทีล่ ูกค้าต้องการ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

กลุม่ ธุรกิ จที่ 1

* ลงทุน โดย บมจ. สงขลาแคนนิ่ง
** ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
*** ลงทุน โดย บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์
ตัวอักษรสีน้าเงิน-บริษทั ที่ตงั ้ ขึน้ ในต่างประเทศ

ส่วนงานผลิต จาหน่าย และลงทุนในต่างประเทศ
กลุม่ บุญมีโชติ
(ผูร้ ว่ มทุน
41.25%)

99.66%
บจ. ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม (TUM)

บจ. ไทยยูเนี่ยน
ซีฟ้ ดู (TUS)

บมจ. แพ็คฟู้ด
(PPC)
99.55
% บมจ. สงขลา
แคนนิ่ง (SC)

66.90%

เลิกกิจการ
ในปี 2561
รอการชาระ
บัญชี

บจ. ทักษิณ
สมุทร (TZ)
100.00%
บจ. เจ้าพระยา
ห้องเย็น (CHP)

100.00%*

บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท
อเมริกา (TUNA)
100.00%

60.00%

บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด
(YCC)

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ยน
อินกรีเดียนท์ (TUI)

บมจ. ไทยยูเนี่ยน
ฟี ดมิลล์ (TFM)

100.00%
บจ. โอคินอสฟู้ด
(OKF)
100.00%

100.00%

51.00%

99.73%

กลุม่ บุญมีโชติ
(ผูร้ ว่ มทุน
21.20%)

บจ. ซีฟ้ ดู อินเตอร์
เนชันแนล
่
1 FZCO
100.00%

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ยน
เอเชีย อินเวสเม้นท์
โฮลดิง้ (TUAH)

บจ. ไทยยูเนี่ยน อิน
เวสเม้นท์ โฮลดิง้
(TUIH)

บริษทั ซาโวลา
ฟู้ดส์ จากัด
(ผูร้ ว่ มทุน 40%)

บจ. ไทยยูเนี่ยน
เซ้าท์อสี เอเซีย
(TUSA)

100.00%

65.00%

100.00%

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน
ซีฟ้ ดู ส์ (TRI-U)
(ชิคเก้นออฟ
เดอะซี อินเตอร์
เนชันแนล)
่

บจ. ไทยยูเนี่ยน คา
ริสม่า เลสทารี (TUKL)
MAXMAR
SUMMA
KARISMA, PT
(ผูร้ ว่ มทุน
25.00%)

90.00%
บจ.ทียเู อ็มดี
ลักเซมเบิรก์ เอสเอ
อาร์แอล

100.00
% บจ. ไทยยูเนี่ยน
โปแลนด์ เอสพี
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บจ. ไทยยูเนี่ยน อียู
ซีฟ้ ดู 1 เอสเอ

100.00
% บจ. เมอร์อลิอนั ซ์
เอสเอเอส (MAA)

80.00%
บจ. ไทยยูเนี่ยน
แคนาดา

100.00%
บจ. คิง ออสการ์ เอเอส
(KO)

100.00%
บจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป
(TUE)
(MW BRANDS SAS เดิ ม)

51.00
%บจ. รูเก้นฟิ ช เอจี
(RGAG)

ตระกูลบริง๊ มานน์
(ผูร้ ว่ มทุน 49%)

* ลงทุน โดย บมจ. สงขลาแคนนิ่ง

กลุม่ ธุรกิ จที่ 2

** ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

ส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ จัด
จาหน่ายและดูแลการตลาด

ตัวอักษรสีน้าเงิน-บริษทั ที่ตงั ้ ขึน้ ในต่างประเทศ

99.99%
กลุม่
ธุรกิจที่ 1

บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท
อเมริกา (TUNA)
(Thai Union
International เดิ ม)

100.00%
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดักส์ (TUFP)

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ยนออน
ไลน์ชอ็ ป (TUO)
“Qfresh”

บจ. ไท่หว้าน เซิง่
อควาติค เทรดดิง้
(TUC)

99.54%*

100.00%
บจ. อีเอชเอส เท
รนด์นิ่ง แอนด์
เซอร์วสิ เซส (ESH)
(THD เดิม)

98.00%

บจ. เอเซียน แปซิฟิคแคน
(APC)

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ยน
กราฟฟิ กส์ (TUG)
100.00%

บจ. ทีเอ็มเอซี
(TMAC)
94.44%
บจ. ทีเอ็มเค
ฟาร์ม (TMK)

บจ. ไทยยูเนี่ยน
แฮชเชอรี่ (TUH)

100.00%
บจ. ยูเอสเพ็ท
นูทรีชนั ่ (USPN)

TUI ลงทุน 99.00%
TRI-U ลงทุน 1.00%

65.00%
บจ. ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด
รีเทล (TSR)
75.00%
บจ. ทีซเี อ็ม ฟิ ชเชอรี่
(TCM)
นายถวิล นันทธีโร
(ผูร้ ว่ มทุน 10.00%)

กลุ่มธุรกิ จที่ 3
กลุม่
ธุรกิจที่ 1

48.97%**

บจ. ซินดิน่า รีซอร์ส
(CR)

บจ. อะแวนติ ฟี ดส์
(AFL)
33.33%**
บจ. มอร์สบี้อนิ เตอร์
เนชันแนลโฮลดิ
่
ง้ ส์
(MIH)

40.00%

40.00%
บจ. อะแวนติ โฟรเซ่น
ฟู้ดส์ ไพรเวท (AFFP)

25.12%

บจ. ทีเอ็น ฟายน์
เคมีคอลส์ (TNFC)
50.00%**

บริษทั ร่วมลงทุน

บจ. ไทยยูเนี่ยน
เอเชีย อินเวสเม้นท์
โฮลดิง้ (TUAH)

บจ. ซีฟ้ ดู อินเตอร์
เนชันแนล
่
2 FZCO

32.89%

25.00%
บจ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน
ฟู้ดส์ (LUF)

ส่วนที่ 1 หน้า 28

49.00%***

Red Lobster Master
Holdings, L.P.
(Red Lobster)

บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟ
เวอเรจ ยูไนเต็ด

25.00%
บจ. ประชารัฐรัก
สามัคคี สมุทรสาคร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
คม)

บจ. เบฟเทค
(ผูร้ ว่ มทุน 51.00%)

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

ข้อมูลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
กลุ่มที่ 1 ส่วนงานผลิ ต จาหน่ าย และลงทุนในต่างประเทศ
1) บริษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด (TUM)
สานักงาน

เลขที่ 979/13-16 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0025 โทรสาร +66(0) 2298-0027 – 28

โรงงาน

เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-2210 โทรสาร +66(0) 3442-5459

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง และอาหารแมวบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 99.66 หรือ 29,897,830 หุน้

2) บริษทั สงขลาแคนนิ่ ง จากัด (มหาชน) (SC)
สานักงาน

เลขที่ 979/9-10 ชัน้ 12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0029 โทรสาร +66(0) 2298-0442 – 3

โรงงาน

เลขที่ 333 ถนนกาญจนวนิช ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ +66(0) 7433-4005 - 8 โทรสาร +66(0) 7433-4009

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

36,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 99.55 หรือ 35,839,169 หุน้

3) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน ซีฟ้ ดู จากัด (TUS)
สานักงาน

เลขที่ 979/8 ชัน้ 12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2298-0024 โทรสาร +66(0) 2298-0550

โรงงาน

เลขที่ 77 หมู่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด ตาบลวัดขนุน อาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 90330
โทรศัพท์ +66(0) 7448-3482 - 7 โทรสาร +66(0) 7448-3480

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกกุง้ แช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 51.00 หรือ 15,300,000 หุน้

ส่วนที่ 1 หน้า 29

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

4) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิ ลล์ จากัด (มหาชน) (TFM)
สานักงาน / โรงงาน
โรงงาน สาขา 1

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสาร +66(0) 3488-5125 - 7
เลขที่ 103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 90140
โทรศัพท์ +66(0) 7453-6260 - 2 โทรสาร +66(0) 7453-6263 - 5

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์

ทุนจดทะเบียน

410,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 66.90 หรือ 274,300,075 หุน้

เว็บไซต์

www.thaiunionfeedmill.com

5) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน คาริสม่า เลสทารี จากัด (TUKL) / Thai Union Kharisma Lestari PT.
สานักงาน / โรงงาน

เมืองสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเซีย

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้า ได้แก่ อาหารกุง้ อาหารปลา

ทุนจดทะเบียน

15,993,600 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ Rp10,000
*เรียกชาระครัง้ แรกแล้ว ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 65.00 หรือ 10,395,840 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. ไทยยูเนีย่ น ฟีดมิลล์

6) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน นอร์ท อเมริกา จากัด (TUNA) / Thai Union North America, INC.
สานักงาน

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

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

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

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 12,000,000 หุน้

ส่วนที่ 1 หน้า 30

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

7) บริษทั ไทร-ยูเนี่ ยน ซีฟ้ ดู ส์ จากัด (TRI-U) / Tri-Union Seafoods, LLC
สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชิคเก้นออฟเดอะซี”

ส่วนของเจ้าของ

54,739,979 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

ร้อยละ 100.00 (ไม่มกี ารออกใบหุน้ )
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น นอร์ท อเมริกา

เว็บไซต์

www.chickenofthesea.com

8) บริษทั ยูเอสเพ็ท นูทรีชนั ่ จากัด (USPN) / US Pet Nutrition, LLC
สานักงาน
โรงงาน
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ส่วนของเจ้าของ
ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA
โทรศัพท์ +1(424) 397-8556 โทรสาร +1(424) 397-8600
เลขที่ 212 นอร์ทคอมเมอร์ซไดรฟ์ ลียง จอร์เจีย 30436 สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ +1(912) 805-6136 โทรสาร +1(912) 526-3344
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ งทัง้ แบบเปี ยกและแห้งในสหรัฐอเมริกา
1 เหรียญสหรัฐ
64,000,000 เหรียญสหรัฐ
ร้อยละ 99.00 ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น นอร์ท อเมริกา
และร้อยละ 1.00 ลงทุนโดย บจ. ไทร-ยูเนีย่ น ซีฟ้ ูดส์

9) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน อิ นเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด (TUIH) / Thai Union Investment Holding
สานักงาน

ชัน้ 8 เมดีน มิวส์ ถนนเลอเชาเซ่ พอร์ทหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนธุรกิจในภูมภิ าคยุโรป

ทุนจดทะเบียน

222,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 222,000,000 หุน้

10) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน อียู ซีฟ้ ดู 1 เอสเอ จากัด (TUES1) / Thai Union EU Seafood 1 S.A.
สานักงาน

46เอ ถนนเจเอฟ เคนเนดี้ แอล-1855 ลักเซมเบิรก์ ประเทศลักเซมเบิรก์

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนธุรกิจในภูมภิ าคยุโรป

ทุนจดทะเบียน

221,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 221,500,000 หุน้

ส่วนที่ 1 หน้า 31

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

11) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน ยุโรป จากัด (TUE) / THAI UNION EUROPE
สานักงาน

เลขที่ 104 เดอร์เพรสซิเดนท์ อเวนิว เคนเนดี้ 75016 ปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โทรศัพท์ +33(1) 53-7753-53 โทรสาร +33(1) 53-7717-13

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องแบบครบวงจรในภูมภิ าคยุโรป

ทุนจดทะเบียน

31,367,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 31,367,000 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น อียู ซีฟ้ ูด 1 เอสเอ

12) บริษทั เมอร์อลิ อนั ซ์ เอสเอเอส จากัด (MAA) / Meralliance SAS
สานักงาน

เลขที่ 55 อเวนิว เดอ เคออาดอง ควิมเปอร์ ประเทศฝรังเศส
่
โทรศัพท์ +33(2) 98-6844-45 โทรสาร +33(2) 98-6899-53

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตแซลมอนรมควันชัน้ นาของยุโรป

ทุนจดทะเบียน

50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ยูโร

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น อียู ซีฟ้ ูด 1 เอสเอ

13) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน โปแลนด์ เอสพี (TU Poland) / Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

1,000,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 50 สล๊อตติโปแลนด์

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 1,000,100 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น อียู ซีฟ้ ูด 1 เอเอส

14) บริษทั คิ ง ออสการ์ เอเอส จากัด (KO) / King Oscar AS
สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง (ปลาซาร์ดนี แมคเคอเรล) ในภูมภิ าค
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ทุนจดทะเบียน

52,481 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 โครนนอร์เวย์

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 52,481 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น อียู ซีฟ้ ูด 1 เอสเอ

ส่วนที่ 1 หน้า 32

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

15) บริษทั แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) (PPC)
สานักงาน

เลขที่ 103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสาร +66(0) 2295-2012

โรงงาน

เลขที่ 85 หมู่ 4 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3483-3803 - 6, 3486-4143 โทรสาร +66(0) 3486-1110

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารและสัตว์น้าแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

33,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ทุนเรียกชาระแล้ว

32,999,979 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 99.73 หรือ 32,912,392 หุน้

เว็บไซต์

www.pakfood.co.th และ www.ttimefood.com

16) บริษทั เจ้าพระยาห้องเย็น จากัด (CHP)
สานักงาน

ประเภทธุรกิจ

17)

เลขที่ 32 ซอยสะพานปลา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66(0) 2212-0496 - 7 โทรสาร +66(0) 2211-5704
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และผูผ้ ลิตและจาหน่ายติม่ ซาแช่แข็ง หยุดการ
ดาเนิ นกิ จการและจดทะเบียนเลิ กกิ จการในปี 2561 รอการชาระบัญชี

ทุนจดทะเบียน

500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 500,000 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. แพ็คฟู้ด

บริษทั ทักษิ ณสมุทร จากัด (TZ)
สานักงาน

เลขที่ 103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสาร +66(0) 2295-2013

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารและสัตว์น้าแช่แข็ง หยุดการดาเนิ นกิ จการและจด
ทะเบียนเลิ กกิ จการในปี 2561 รอการชาระบัญชี

ทุนจดทะเบียน

1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 1,500,000 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. แพ็คฟู้ด
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18) บริษทั โอคิ นอสฟู้ด จากัด (OKF)
สานักงาน

เลขที่ 103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสาร +66(0) 2295-2013

โรงงาน

เลขที่ 85 หมู่ 4 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3483-3803 - 6 โทรสาร +66(0) 3486-1110

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิต จาหน่าย และส่งออกสัตว์น้าแช่แข็งและอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

38,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 38,000,000 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. แพ็คฟู้ด

19) บริษทั ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด จากัด (YCC) / Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
สานักงาน

นึชางวัช เบนลีคดิสติค จังหวัดลองอัน ประเทศเวียตนาม
โทรศัพท์ +84(072) 387-2377 โทรสาร +84(072) 387-2388

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ทุนจดทะเบียน

1,919,936 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00
ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนนิง่

20) บริษทั ซีฟ้ ดู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
วัน FZCO (SIC1) / Seafood International One FZCO
สานักงาน / โรงงาน

เลขที่ 1317-1318 JAFZA อาคารวันบิวดิง้ เอ ชัน้ 13 เจเบล อาลี ฟรีโซน ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โทรศัพท์ +971 4 8808318

ประเภทธุรกิจ

ผูบ้ ริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์ และการตลาด

ทุนจดทะเบียน

100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 60.00 หรือ 60 หุน้

21) บริษทั รูเก้นฟิ ช เอจี / Rugen Fisch AG
สานักงาน / โรงงาน

สตราเบเดอ, เลขที่ 18546 แซสสนิตซ์ เกาะรูเก้น ประเทศเยอรมนี
โทรศัพท์ +49(0) 38392 60-0 โทรสาร +49(0) 38392 32041

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ าตลาดอาหารทะเลกระป๋ องในประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็ นเจ้าของแบรนด์ “ฮาเว็สต้า”
(Hawesta)

ทุนจดทะเบียน

2,827,840 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ยูโร

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 51.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2
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22) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน แคนาดา จากัด (TUCa)
สานักงาน / โรงงาน

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

ประเภทธุรกิจ

แปรรูปและจัดจาหน่ายล็อบสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ
ภายใต้แบรนด์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous)

ทุนจดทะเบียน

17,523,875 ดอลล่าร์แคนาดา

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 80.00 หรือ 91,726 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น อียู ซีฟ้ ูด 1 เอสเอ

23) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน เอเชีย อิ นเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด (TUAH)
สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

Holding Company

ทุนจดทะเบียน

20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 20,000 หุน้

24) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน อิ นกรีเดียนท์ จากัด (TUI)
สานักงาน

979/98 ชัน้ 30 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โรงงาน

เลขที่ 30/24 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายน้ามันและไขมันจากสัตว์ (น้ามันปลาและหรือผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับน้ามันปลา)

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ทุนชาระแล้ว

ร้อยละ 100 ของทุนจดะเบียน หรือหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 29,999,996 หุน้

25) บริษทั ทียูเอ็มดี ลักเซมเบิ รก์ เอสเออาร์แอล (TUMD) / TUMD Luxembourg S.a.r.l
สานักงาน
ประเภทธุรกิจ

ประเทศลักเซมเบิรก์
เป็ นเจ้าของบริษทั ในประเทศรัสเซีย 3 บริษทั ได้แก่
1) Dalpromryba LLC
2) Torgovo-Promyshlenny Komplex Dalpromryba LLC และ
3) Maguro LLC.

ทุนจดทะเบียน

55,258,322 หุน้

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

ร้อยละ 90.00 หรือ 49,732,490 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น อียู ซีฟ้ ูด 1 เอสเอ

ส่วนที่ 1 หน้า 35

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

26) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน เซ้าท์อีสเอเซีย จากัด (TUSA)
สานักงาน

20 Collyer Quay#09-01, Singapore (049319)

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการคาปรึกษาเกีย่ วกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการลงทุน

ทุนจดทะเบียน

300,000 เหรียญดอลลาร์สงิ คโปร์

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

ร้อยละ 100.00

กลุ่มที่ 2 ส่วนงานสนับสนุนธุรกิ จ จัดจาหน่ ายและดูแลการตลาด
1) บริษทั เอเซียนแปซิ ฟิคแคน จากัด (APC)
สานักงาน / โรงงาน

เลขที่ 38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3442-3401 - 6 โทรสาร +66(0) 3442-1493

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายกระป๋ องเปล่าสาหรับบรรจุอาหาร

ทุนจดทะเบียน

200 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 400,000 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 200 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนนิง่ 198 หุน้ , บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 1
หุน้ และบจ. ไทยยูเนีย่ น กราฟฟิกส์ จานวน 1 หุน้

2) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กราฟฟิ กส์ จากัด (TUG)
สานักงาน / โรงงาน

เลขที่ 255 ถนนแสมดา แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ +66(0) 2895-5865 - 6 โทรสาร +66(0) 2415-4371

ประเภทธุรกิจ

ผูใ้ ห้บริการด้านงานพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร

ทุนจดทะเบียน

4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 98.00 หรือ 3,920,000 หุน้

3) บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (TMAC)
สานักงาน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสาร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ ปรับปรุงพัฒนาพ่อแม่พนั ธุก์ งุ้ และเลีย้ งกุง้

ทุนจดทะเบียน

113,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 112,999,997 หุน้
*ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทั ได้ลงทุนเพิ่ มร้อยละ 49.00 รวมเป็ นร้อยละ
100.00
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4)

บริษทั ไทยยูเนี่ ยน แฮชเชอรี่ จากัด (TUH)
สานักงาน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสาร +66(0) 3488-5125, 03441-7255

โรงงาน

เลขที่ 42 หมู่ 14 ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ +66(0) 7658-4000 โทรสาร +66(0) 7658-4028

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการพัฒนาสายพันธุก์ งุ้ ขาวทีม่ คี ุณภาพเพื่อผลิตและจาหน่ายลูกกุง้

ทุนจดทะเบียน

31,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 31,499,950 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี

5) บริษทั ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่ จากัด (TCM)
สานักงาน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสาร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ฟาร์ม

เลขที่ 147 หมู่ 11 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการฟาร์มเพาะพันธุแ์ ละเลีย้ งกุง้

ทุนจดทะเบียน

7,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 75.00 หรือ 5,250,000 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี

6) บริษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จากัด (TMK)
สานักงาน

เลขที่ 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3441-7222 โทรสาร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ฟาร์ม

เลขที่ 173/1 หมู่ 4 ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการฟาร์มเพาะพันธุแ์ ละเลีย้ งกุง้

ทุนจดทะเบียน

27,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 94.44 หรือ 25,499,999 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี
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7) บริษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด (EHS)
เดิ มชื่อ บริษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จากัด (THD)
สานักงาน

เลขที่ 106/10 หมู่ 7 ซอยรุง่ เศรษฐกิจ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(6) 3217-0204

ประเภทธุรกิจ

ผูด้ แู ลให้บริการทีป่ รึกษาด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ตามทีก่ ฏหมายกาหนด การให้คาปรึกษาและแนะนาเกีย่ วกับการจัดทาระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อม

ทุนจดทะเบียน

7,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 6,999,998 หุน้

8) บริษทั ไทร-ยูเนี่ ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (TUFP) / Tri-Union Frozen Products, INC
สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.001 เหรียญสหรัฐ

Additional paid-in capital

29,097,888 USD

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ หรือร้อยละ 100.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น นอร์ท อเมริกา

9) บริษทั ไทยยูเนี่ ยนออนไลน์ชอ็ ป จากัด (TUO)
สานักงาน / โรงงาน

979/79 ชัน้ 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการซือ้ ขายหรือบริการ โดยวิธกี ารใช้สอ่ื อิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ท

ทุนจดทะเบียน

100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 99.99 หรือ 99,997 หุน้

เว็บไซต์

www.qfreshshop.com
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10) ชื่อภาษาจีน - บริษทั ไท่หว้าน เซิ่ ง อควาติ ค เทรดดิ้ง (ไชน่ า) จากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ – THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED (TUC)
สานักงานใหญ่

ชัน้ 1 บล็อค 1 เลขที่ 251 ถนนเย่าหัว เซีย่ งไฮ้ ไพล็อตฟรีเทรดโซน, ประเทศจีน
โทรศัพท์ +86(21) 8017-7564 โทรสาร +86(21) 8017-7899

ประเภทธุรกิจ

การตลาด การสร้างตราสินค้า การขาย ตัวแทนจาหน่ายและผูจ้ ดั จาหน่ายอาหาร
ทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหบี ห่อ

ทุนจดทะเบียน

8,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ

ทุนเรียกชาระแล้ว

1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 100.00 หรือ 8,000,000 หุน้

11) บริษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ ดู รีเทล จากัด (TSR)
สานักงาน / โรงงาน

58, 58/1-5 ชัน้ ที่ 5 ซอยสุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ +66(0) 2714-1322 โทรสาร +66(0) 2714-1323

ประเภทธุรกิจ

ผูจ้ ดั หาและนาเข้าอาหารทะเลประเภทแช่แข็งและรมควันเพื่อการค้าปลีกใน
ประเทศไทย ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์อาหารทะเลในซุปเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นา และ
ประกอบกิจการร้านอาหารทะเล ภายใต้ช่อื “The Dock by Thammachart
Seafood” TSR ตัง้ ขึน้ ในปี 2550 ดาเนินการธุรกิจรวม 158 แห่งทัวประเทศไทย
่
ซึง่ ประกอบด้วย 150 ร้านค้าปลีกในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ 8 ร้านอาหาร

ทุนจดทะเบียน

60,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 65.00 หรือ 39,000 หุน้
*ในเดือนพฤศจิ กายน 2562 บริษทั ได้ลงทุนเพิ่มร้อยละ 39.90 รวมเป็ นร้อย
ละ 65.00

เว็บไซต์

www.thammachartseafood.com
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กลุ่มที่ 3 บริษทั ร่วมลงทุน
1) บริษทั ซิ นดิ น่า รีซอร์ส จากัด (CR) / Cindena Resources Limited
สานักงาน

ตู้ ปณ. 957, ออฟชอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ เซ็นเตอร์ โรดทาวน์ ทอร์โทลา ประเทศ
บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ส

ตัวแทนธุรกิจ (เอเย่นต์)

บริษทั ออฟชูร์ อินคอร์ปอเรชันส์
่ จากัด

ประเภทธุรกิจ

ผูล้ งทุนในแบรนด์สนิ ค้าเพื่อจาหน่ายในประเทศจีน

ทุนจดทะเบียน

500,000 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 50.00
ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

2) บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จากัด (TNFC)
สานักงาน

เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3442-3686 โทรสาร +66(0) 3442-3688

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเล

ทุนจดทะเบียน

9,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 48.97 หรือ 4,407 หุน้
ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

3) บริษทั มอร์สบี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
โฮลดิ้งส์ จากัด (MIH) / Moresby International Holdings INC.
สานักงาน

ห้อง 4 ชัน้ 2 อาคารเอดีเอฟ ฮอร์ส ถนนมัสเกรฟ พอร์ตมอร์สบี้ ประเทศปาปั ว
นิวกินี

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนจัดตัง้ บริษทั มาเจสติค ซีฟ้ ูด คอร์ปอเรชัน่ จากัด ประเทศปาปั วนิวกินี
เพื่อดาเนินธุรกิจการจับปลาทูน่าในน่านน้าปาปั วนิวกินี และบริเวณใกล้เคียง

ทุนจดทะเบียน

9,327,699 เหรียญสหรัฐ

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 33.33
ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

4) บริษทั อะแวนติ ฟี ดส์ จากัด (AFL) / Avanti Feeds Limited
สานักงาน / โรงงาน

จี 2 คอนคอร์ด อพาร์ทเมนต์ 6-3-658 โซมาจิกตู า้ ไฮเดอราบัด 500 082
อานธรประเทศ ประเทศอินเดีย
โทรศัพท์ +91(40) 2331-0260 - 61 โทรสาร +91(40) 2331-1604

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารกุง้ และกุง้ แช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

90,830,420 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรียญรูปี
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ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 24.66 หรือ 22,400,594 หุน้
ลงทุนโดย บมจ. ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ ร้อยละ 15.43 หรือ 14,020,420 หุน้ และ
บจ. ไทยยูเนีย่ น เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง ร้อยละ 9.23 หรือ 8,380,174 หุน้

5) บริษทั อะแวนติ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ ไพรเวท จากัด (AFFP) / Avanti Frozen Foods Private Limited
สานักงาน / โรงงาน

เอช เลขที่ 3 พล็อตเลขที่ 3 เบย์เมาทน์ วิศาขาปั ตตนัม 530 045 อานธร
ประเทศ ประเทศอินเดีย

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายกุง้ แช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

10,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 เหรียญรูปี

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 39.67 หรือ 4,006,676 หุน้
ลงทุนร่วมกับ บจ. อะแวนติ ฟีดส์ ร้อยละ 60.33 หรือ 6,093,324 หุน้

6) บริษทั ลัคกี้ ยูเนี่ ยน ฟู้ดส์ จากัด (LUF)
สานักงาน / โรงงาน

เลขที่ 1/74-75 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ +66(0) 3449-0330, 3449-0009 โทรสาร +66(0) 3449-0008

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่งออกปูอดั

ทุนจดทะเบียน

1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 25.00 หรือ 375,000 หุน้

7) บริษทั ซีฟ้ ดู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
2 FZCO (SIC2) / Seafood International Two FZCO
สานักงาน / โรงงาน

เลขที่ 1317-1318 JAFZA อาคารวันบิวดิง้ เอ ชัน้ 13 เจเบล อาลี ฟรีโซน ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเภทธุรกิจ

การขายและการจัดจาหน่าย

ทุนจดทะเบียน

100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 40.00 หรือ 40,000 หุน้

8) บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิ สาหกิ จเพื่อสังคม) จากัด
สานักงาน / โรงงาน

1240/7 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000

ประเภทธุรกิจ

การให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ทุนจดทะเบียน

4,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท

ทุนเรียกชาระแล้ว

ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน หรือหุน้ ละ 500 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 25.00 หรือ 1,000 หุน้
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9)

เรด ล็อบเตอร์ มาสเตอร์ โฮลดิ้งส์ แอลพี / Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster)
สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุ ร กิจ เครือ ข่ า ยร้า นอาหาร Red Lobster และธุ ร กิจ สิน ค้า อุ ป โภค
บริโภคบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี กีย่ วกับ Red Lobster รวมถึงการให้สทิ ธิในการประกอบ
ธุ ร กิ จ (Franchise) ร้ า นอาหาร Red Lobster ผ่ า น (1) ร้ า นอาหารที่ เ ป็ น
กรรมสิทธิข์ องตนเองจานวน 704 แห่งในทวีบอเมริกาเหนื อ และ (2) การให้
สิทธิในการประกอบธุรกิจ (Franchise) จานวน 50 แห่งในประเทศอื่นๆ อีก 9
ประเทศ

ทุนจดทะเบียน

ไม่ มี เนื่ อ งจาก Red Lobster เป็ น ห้างหุ้น ส่ ว นจากัด ความรับ ผิด ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น
ภายใต้กฎหมายของรัฐดัลลาแวร์ เป็ นลักษณะของหน่ วยลงทุนสามัญจานวน
7,600,000 หน่วย หน่วยละ 92 เหรียญสหรัฐ และหน่ วยลงทุนบุรมิ สิทธิทแ่ี ปลง
สภาพจ านวน 2,400,000 หน่ ว ย รวมเป็ นหน่ ว ยลงทุ น ทัง้ สิ้น 10,000,000
หน่วยลงทุน

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

- หน่วยลงทุนสามัญจานวน 2,500,000 หน่วย
- หน่วยลงทุนบุรมิ สิทธิทแ่ี ปลงสภาพได้จานวน 2,400,000 หน่วย
ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่ น นอร์ทอเมริกา (ผ่าน บจ.ไทยยูเนีย่ น อินเวสเมนท์
นอร์ท อเมริกา)

เว็บไซต์

www.redlobster.com

10) บริษทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด
สานักงาน / โรงงาน

57 อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดืม่ บารุงสุขภาพ

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ทุนเรียกชาระแล้ว

ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน หรือหุน้ ละ 2.50 บาท

ชนิด/อัตราส่วน/จานวนหุน้

หุน้ สามัญ ร้อยละ 49.00 หรือ 490,000 หุน้
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บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ย่อยของบริษทั จดทะเบียน
ชื่อบริษทั
Tri-Union Frozen Products North America, LLC
(TUFPNA) (ถือหุน้ โดย TUFP ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC
(ถือหุน้ โดย TUFPNA ร้อยละ 100)
MW Brands Seychelles Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Tuna Logistics Services Limited
(ถือหุน้ โดย MWBSL ร้อยละ 100)
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
European Seafood Investment Portugal
(ESIP) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Pioneer Food Cannery Limited
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 100)
Mareblu SRL
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
UK Seafood Investments Limited
(UKSI) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Indian Ocean Tuna Limited (IOT)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 60)
John West Foods Limited (JWUK)
(ถือหุน้ โดย UKSI ร้อยละ 100)
Irish Seafood Investments Limited
(ISIL) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
John West Holland BV
(ถือหุน้ โดย ISIL ร้อยละ 100)
TTV Limited (ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 70)
Europeenne De La Mer SAS (EDM)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Meralliance Armoric SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Imsaum SCI (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิ จ
ผูล้ งทุน (ชาระบัญชีในเดือนพฤศจิกายน
2563)
ผูใ้ ห้บริการด้านเทคนิค

จัดตัง้ ขึน้
ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

ผูส้ ง่ ออกปลาทูน่ากระป๋ อง

เซเชลส์

หยุดดาเนินกิจการ

เซเชลส์

ผูผ้ ลิต นาเข้า จัดจาหน่ายและ
ส่งออกอาหารทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่งออกปลาซาร์ดนี
และปลาแมคคาเรลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตปลาทูน่ากระป๋ อง

ฝรังเศส
่

ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่งออกปลาทูน่า
กระป๋ อง
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
หยุดดาเนินกิจการ
(การดาเนินทีย่ กเลิก)
ผูล้ งทุน และผูจ้ ดั จาหน่าย
ปลาแซลมอน
ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนรมควัน
ให้เช่าทรัพย์สนิ

ส่วนที่ 1 หน้า 43

โปรตุเกส
กานา
อิตาลี
สหราช
อาณาจักร
เซเชลส์
สหราช
อาณาจักร
ไอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
กานา
ฝรังเศส
่
ฝรังเศส
่
ฝรังเศส
่
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ชื่อบริษทั
Meralliance Poland Sp. z.o.o
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Naco Trading AS (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
The Edinburgh Salmon Company Ltd.
(ESCO) (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
King Oscar Inc.
(ถือหุน้ โดย KON ร้อยละ 100)
Norway Foods Europe NV
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 100)
Thai Union Germany GmbH (TUGe)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
Thai Union Marine Nutrients GmbH
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 100)
Hawesta-Feinkost Hans Westphal
GmbH & Co. KG (HAW)
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs
GmbH (ถือหุน้ โดย HAW ร้อยละ 100)
Artur Heymann GmbH & Co.KG
(HEY) (ถือหุน้ โดย HAW ร้อยละ 100)
Wefina Feinkost Gunther Wehowsky
GmbH (ถือหุน้ โดย HEY ร้อยละ 100)
Meekrone Fisch-Feinkost GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und
Vertriebs KG (ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
C.H. Rich, Inc.
(ถือหุน้ โดย TUCa ร้อยละ 100)
Thai Union Trading Europe B.V.
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิ จ
ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนแช่เย็น
ผูจ้ ดั จาหน่ายปลาแซลมอน
หยุดดาเนินกิจการ
(การดาเนินงานทีย่ กเลิก)
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน

จัดตัง้ ขึน้
ที่ประเทศ
โปแลนด์
นอร์เวย์
สก๊อตแลนด์
สหรัฐอเมริกา
เบลเยีย่ ม
เยอรมนี

ผูผ้ ลิตสารสกัดจากน้ามัน
ปลาทูน่า
ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
อาหารทะเล

เยอรมนี

หยุดดาเนินกิจการ

เยอรมนี

ผูจ้ าหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

ผูจ้ าหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

เยอรมนี

(ควบรวมกับ HEY ในเดือนธันวาคม 2563)

ให้บริการเช่าสินทรัพย์

เยอรมนี

หยุดดาเนินกิจการ

เยอรมนี

ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
อาหารทะเล
ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
อาหารทะเล
ตัวแทนจาหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

ผูจ้ ดั จาหน่ายอาหารทะเล

ส่วนที่ 1 หน้า 44

ลิทเู นีย
แคนาดา
เนเธอร์แลนด์
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ชื่อบริษทั
Thai Union Kharisma Lestari PT.
(ถือหุน้ โดย TFM ร้อยละ 65)
Thammachart Seafood China Limited
(TSC) (ถือหุน้ โดย TSR ร้อยละ 90
และโดย TUAIH ร้อยละ 10)
Thammachart Shanghai
(ถือหุน้ โดย TSC ร้อยละ 100)
GGCOF RL Blocker, LLC
(ถือหุน้ โดย TUINA ร้อยละ 100)
Dalpromryba Limited Liability Company (DPR)
(ถือหุน้ โดย TUMD ร้อยละ 100)
Torgovo-Promyshlenny Kompleks “Dalpromryba”
Limited Liability Company (TPK)
(ถือหุน้ โดย TUMD ร้อยละ 100)
Maguro Limited Liability Company (MGR)
(ถือหุน้ โดย TUMD ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิ จ
ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายอาหารสัตว์

จัดตัง้ ขึน้
ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย

หยุดดาเนินกิจการ

ฮ่องกง

หยุดดาเนินกิจการ

จีน

ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริกา

ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ องและแช่แข็ง
ค้าขาย

รัสเซีย

ค้าขายปลาแช่แข็ง

รัสเซีย
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ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ประกอบด้วยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สงู สุด 10 รายแรก ณ วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ลาดับ
1. ครอบครัวจันศิริ *
2. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
3. บริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
4. ครอบครัวนิรตุ ตินานนท์ *
5. สานักงานประกันสังคม
6. STATE STREET EUROPE LIMITED
7. บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ตามโครงการซื้อหุ้นคืน)
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
9. ครอบครัวบุญมีโชติ *
10. นายติน ชู ชาน

จานวนหุ้น
919,216,296
775,013,202
347,745,120
330,374,084
225,207,008
153,719,785

%
19.26
16.24
7.29
6.92
4.72
3.22

116,682,800

2.45

104,086,552
84,442,980
67,900,000

2.18
1.77
1.42

หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตามตารางข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

จานวนหุ้น

1. ครอบครัวจันศิ ริ

%

919,216,296

19.26

(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ

399,736,164

8.38

(2) นายไกรสร จันศิริ

174,804,288

3.66

(3) นายดิสพล จันศิริ

123,809,308

2.60

(4) นางพรนภา จันศิริ

109,329,048

2.29

(5) นางบุษกร จันศิริ

56,330,432

1.18

(6) นายเดชพล จันศิริ

40,200,000

0.84

(7) นางทิพยรัตน์ จันศิริ

15,007,056

0.31

2. ครอบครัวนิ รตุ ติ นานนท์

330,374,084

6.92

200,442,084

4.20

(2) นางจินตนา นิรตุ ตินานนท์

67,932,032

1.42

(3) นายนรินทร์ นิรตุ ตินานนท์

32,999,968

0.67

(4) นายนคร นิรตุ ตินานนท์

30,000,000

0.63

84,442,980

1.77

(1) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

63,442,980

1.33

(2) นายประเสริฐ บุญมีโชติ

19,200,000

0.40

(3) นางสาวรุง่ ทิวา บุญมีโชติ

1,800,000

0.04

(1) นายเชง นิรตุ ตินานนท์

3. ครอบครัวบุญมีโชติ

ส่วนที่ 1 หน้า 46

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
นิตบิ คุ คล
สัญชาติ

จานวนราย

จานวนหุน้

บุคคลธรรมดา
จานวนราย

จานวนหุน้

จานวน
รายรวม

จานวนหุน้ รวม

%

ไทย

536

1,547,859,337

25,160

1,772,521,716

25,696

3,320,381,053

69.58

ต่างชาติ

224

1,319,712,450

45

131,721,993

269

1,451,434,443

30.42

760

2,867,571,787

25,205

1,904,243,709

25,965

4,771,815,496

100.00

ยอดรวม

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้วทัง้ สิน้ 4,771,815,496 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องและผูท้ ่อี ยูภ่ ายใต้ผมู้ อี านาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน ทัง้ นี้ ในส่วนของ
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ผูถ้ อื หุน้ จะไม่มสี ทิ ธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะมีผลให้คะแนนเสียงหายไปร้อยละ 16.24
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษทั มีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท หรือ 5,971,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท โดยแบ่งเป็ น
1) ทุนเรียกชาระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรือ 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) หุน้ สามัญส่วนทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ จานวน 1,200,000,000 หุน้ รอการลดทุนในอนาคต
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
• ปี 2554

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 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 ่เี สนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที ่ 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่ วันที ่ 27 กรกฎำคม 2557)
2) หุน้ กูช้ ุดที ่ 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่ วันที ่ 27 กรกฎำคม 2559)
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
: 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 จานวน 3,300,000 หน่ วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 จานวน 1,950,000 หน่ วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 จานวน 1,500,000 หน่ วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
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วันทีอ่ อกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 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

อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลา
การชาระดอกเบีย้
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี
โดยชาระดอกเบีย้ ของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม
และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหนุ้ กูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบีย้ งวดแรกใน
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทาการชาระดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กู้แต่ละชุด ใน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนัน้ ๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทัง้ หมด ภายใต้หนุ้ กู้
ชุดนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กู้ชุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ กู้
และตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2557 ครัง้ ที่ 1

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 4” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
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 ่เี สนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลือ 5,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที ่ 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่ วันที ่ 6 กุมภำพันธ์ 2560)
2) หุน้ กูช้ ุดที ่ 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่ วันที ่ 6 กุมภำพันธ์ 2562)
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
: 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
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ กู้
: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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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
อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบีย้
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 4 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุ กๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุม ภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 6
พฤศจิก ายน ของทุ ก ปี ตลอดอายุ หุ้น กู้ แ ต่ ล ะชุ ด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ย งวดแรกในวัน ที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กู้แต่ละชุด ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนัน้ ๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้แต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทัง้ หมด ภายใต้หุน้ กู้
ชุดนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ กู้
และตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2557 ครังที
้ ่2

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
อายุของหุน้ กู้
: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่เี สนอขาย : 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 เ่ี สนอขาย
: 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
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ 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
อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบีย้
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 4.58 ต่อปี
โดยชาระดอกเบีย้ ของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9 กรกฎาคม
ของทุกปี ตลอดอายุหนุ้ กู้แต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
และจะทาการชาระดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กู้แต่ละชุด ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนัน้ ๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทัง้ หมด
ภายใต้หนุ้ กูช้ ุดนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
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นายทะเบียนหุน้ กู้

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กู้และตัวแทนชาระเงินแทน

• ปี 2559 ครัง้ ที่ 1

: หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่ประกัน และไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ใช้ช่อื “หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
อายุของหุน้ กู้
: อายุ 10 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่เี สนอขาย : รวม 75,000,000 เหรียญสหรัฐ
จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
: จานวน 75,000 หน่ วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 เหรียญสหรัฐ
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 เหรียญสหรัฐ
วันทีอ่ อกหุน้ กู้
: วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบีย้
: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยของหุ้น กู้ทุ ก 6 เดือ น ในวันที่ 11 เมษายน
และวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุน้ กู้
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กู้และตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2559 ครังที
้ ่2

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 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 ่เี สนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที ่ 1 มูลค่า 6,000,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่ วันที ่ 20 กรกฎำคม 2562)
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
: 10,000,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000 หน่ วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่ วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000 หน่ วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ 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
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อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบีย้
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.03 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.32 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.79 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุ กๆ 3 เดือน ในวันที่ 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ล ะชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แต่ละชุดนัน้ ๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทัง้ หมด
ภายใต้หนุ้ กูช้ ุดนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กู้และตัวแทนชาระเงินแทน
• ปี 2560 ครังที
้ ่1

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 3” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 4” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 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 ่เี สนอขาย : 12,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที ่ 1 มูลค่า 3,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่ วันที ่ 19 มกรำคม 2563)
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 เ่ี สนอขาย
: 12,000,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000 หน่ วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่ วย
3) หุน้ กูช้ ุดที่ 3 มูลค่า 2,500,000 หน่ วย
4) หุน้ กูช้ ุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000 หน่ วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ 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
อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
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ชาระดอกเบีย้

การไถ่ถอนหุน้ กู้
นายทะเบียนหุน้ กู้

: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.49 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.91 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 3 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 4 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 3.94 ต่อปี
โดยชาระดอกเบีย้ ของหุน้ กู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหนุ้ กูแ้ ต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกใน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้ กู้แต่ละชุด ใน
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนัน้ ๆ
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทัง้ หมด
ภายใต้หนุ้ กูช้ ุดนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้
กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินแทน

• ปี 2562 ครัง้ ที่ 1

: “หุน้ กูช้ ุดที่ 1” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
“หุน้ กูช้ ุดที่ 2” ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กูข้ อง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572”
อายุของหุน้ กู้
: 1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่เี สนอขาย : 6,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 4,000,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
: 6,000,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ กูช้ ุดที่ 1 มูลค่า 2,000,000 หน่ วย
2) หุน้ กูช้ ุดที่ 2 มูลค่า 4,000,000 หน่ วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ กู้
: วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2572
อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบีย้
: หุน้ กูช้ ุดที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.78 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2 อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
โดยชาระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 6 พฤษภาคม และ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอด
อายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะทา
การชาระดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กู้แต่ละชุด ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุดนัน้ ๆ
การไถ่ถอนหุน้ กู้
: สามารถทาได้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยการชาระเงินต้นคงค้างทัง้ หมด
ภายใต้หนุ้ กูช้ ุดนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายของหุน้ กูช้ ุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละ
ตัวแทนชาระเงินแทน
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• ปี 2562 ครัง้ ที่ 2

: ใช้ช่อื ว่า “หุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิท่มี ลี กั ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษทั ซึ่งผู้ออกหุน้ กู้มสี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนกาหนด และมีสทิ ธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ของ บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2562”
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่เี สนอขาย : 6,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุน้ เสนอขายไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
2) หุน้ กูส้ ารองเพื่อเสนอขายเพิม่ เติม 2,000,000,000 บาท
จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย
: 6,000,000 หน่วย แบ่งเป็ น
1) หุน้ เสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย
2) หุน้ กูส้ ารองเพื่อเสนอขายเพิม่ เติม 2,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีอ่ อกหุน้ กู้
: วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันครบกาหนดไถ่ถอน
: เมื่อผูอ้ อกหุน้ กู้เริม่ กระบวนการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริษทั ของผูอ้ อกหุน้ กู้ หรือเมื่อผูอ้ อกหุน้ กู้ใช้สทิ ธิไถ่
ถอนก่อนกาหนดตามเงื่อนไข
อัตราดอกเบีย้ และกาหนดเวลาการ
ชาระดอกเบีย้
: อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ดังนี้
ปี ท่ี 1 – 5 อัตราคงทีร่ อ้ ยละ 5.00 ต่อปี
ปี ท่ี 6 – 25 อัตราเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) ร้อยละ 0.25
ต่อปี
ปี ท่ี 26 – 50 อัตราเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) ร้อยละ
1.00 ต่อปี
ปี ท่ี 51 เป็ นต้นไป อัตราเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) ร้อย
ละ 2.00 ต่อปี
โดยช าระดอกเบี้ย ของหุ้น กู้ ทุ ก ๆ 3 เดือ น ในวัน ที่ 29 กุม ภาพัน ธ์ วัน ที่ 29 พฤษภาคม วัน ที่ 29
สิงหาคม และวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะท าการชาระดอกเบี้ ย
งวดแรกในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ ในกรณีท่ปี ี ใดไม่มวี นั ที่ 29 กุมภาพันธ์ ให้ถือว่าวัน
กาหนดชาระดอกเบีย้ ในเดือนกุมภาพันธ์ คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
: เป็ นสิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะไถ่ถอนตามแต่จะเห็นสมควร
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้ าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละ
ตัวแทนชาระเงินแทน
หมายเหตุ: บริษทั ได้มกี ารจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น “บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการออก
หุ้นกู้ดงั กล่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดังนัน้ หุ้นกู้ท่อี อกก่อนปี 2558 จึงยังคงเป็ นชื่อเดิมของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดาเนิ นการแจ้งนาย
ทะเบียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเรียบร้อยแล้ว
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายของบริษทั
เนื่ อ งจากการบริห ารจัดการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับ ตัวให้เข้ากับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ท าให้บริษ ัท
สามารถสร้างผลกาไรได้ทุกไตรมาสติดต่อกันมาโดยตลอดนับตัง้ แต่เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537
เป็ นต้นมา ดังนัน้ บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุท ธิในแต่ ล ะปี และตัง้ แต่ ปี 2545 เป็ นต้ น ไป บริษ ัท ได้แบ่ งจ่ายเงิน ปั น ผล 2 ครัง้ ต่ อ ปี และจากการบริห ารงานอย่า งรอบคอบและ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษทั จึงสามารถรักษาระดับกาไรสุทธิจากปี ก่อนหน้าและ
คงอัตราการจ่ายเงินปั นผลได้ท่ี 0.72 บาทต่อหุน้ สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2563
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
3. รวมเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
3.2 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
3.3 เงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม (บาท:หุน้ )
3.4 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

5,945.27*
1.26

3,815.88
0.80

3,256.21
0.68

0.72
0.32
0.40

0.47
0.25
0.22
-

0.40
0.18
0.07
0.15

3,351.70

2,242.75

1,908.73

56.38%

58.77%

58.62%

*เป็ นกาไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยหุน้ กูท้ มี ่ ลี กั ษณะคล้ายทุน
- นโยบายของบริษทั ย่อย
ในส่วนของบริษทั ย่อยการจ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการ และความจาเป็ นในการใช้เงินทุ นเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ย่อยมีผลกาไรและไม่ม ีความจาเป็ นต้องสารองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปี นนั ้ ๆ แต่อย่างใด ก็จะจ่ายเงินปั น
ผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผ ล คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้กากับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสีย่ งสาคัญ
ของกลุ่ม บริษทั ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริห ารเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ประเมินปั จจัยเสี่ยงทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรอย่ างสม่าเสมอ ซึ่งคณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ยงนัน้ ๆ โดยจะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ที าให้เกิดความเสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งนั น้ หรือลดผลกระทบจากความเสีย่ งนัน้ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีก่ าหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการต่อไป
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ตระหนักดีวา่ การบริหารและจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยส่งเสริมให้
พนักงานมีทศั นคติท่ีดแี ละมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การ
บริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ลอดทัง้ องค์กร ทัง้ นี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั เป็ นไปตามมาตรฐานโลก ในปี 2563 บริษทั ได้รบั เลือกให้ตดิ ดัชนีความยั ่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็ นปี ท่ี 7 ติดต่อกัน และได้
คะแนนร้อยละ 100 ในหัวข้อการบริหารความเสีย่ งและภาวะวิกฤตในปี 2563
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั แสดงออกถึงความมุ่งมั ่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง โดยเริม่ จากระดับ
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารส่งเสริมและกากับดูแลให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ เพื่อให้เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมองค์กร การกาหนดนโยบาย กรอบงาน แนวปฏิบตั ิ และจัดโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งให้เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม สื่อสารให้
พนักงานได้รบั ทราบเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนับแต่วนั แรกที่ร่วมงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสีย่ ง กิจกรรมต่อเนื่อง และสื่อสารข่าวสารต่างๆ
นอกจากนี้ การบริห ารความเสี่ยงเป็ น องค์ป ระกอบในการวางแผนทางธุรกิจ การตัดสิน ใจและการดาเนิ น งาน ตัวอย่างของการ
พิจารณาทีส่ าคัญ เช่น
• การพิจารณาความเสีย่ งระดับกลยุทธ์ในช่วงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ และการบริหารความเสีย่ งในระหว่างการปฏิบตั ติ ามแผน
กลยุทธ์ทว่ี างไว้
• การบริหารความเสี่ยงในการลงทุ นเชิงกลยุท ธ์ เช่น การเข้าซื้อ และการควบรวมกิจการ การลงทุ นทางธุรกิจประเภทใหม่ และ
รายจ่ายการลงทุนขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะพิจารณาความเสีย่ งและแผนบริหารความเสีย่ งก่อนจะมีการ
อนุมตั ใิ นการลงทุนใดๆ
• นโยบายการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกลุ่ม ครอบคลุม ถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านราคาเครื่องใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ความเสี่ยงด้านการให้สนิ เชื่อลูกค้า ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และ
แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารเงินทุนและธรรมาภิบาล ตัวชี้วดั ทีใ่ ช้ในการพิจารณา และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ผา่ นการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และถูกนาไปใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารและควบคุมทีส่ าคัญสาหรับทีมบริหารและการเงินทั ่วโลก
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กรอบงานการบริหารความเสี่ยง
กรอบงานและกระบวนการปฏิ บ ัติ ง านบริห ารความเสี่ย งก าหนดขึ้น โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานสากล COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) ซึ่งเป็ นแนว
ปฏิบตั ิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนสามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ กรอบงานการบริหารความเสีย่ งกาหนดให้มกี ารระบุปัจจัย
เสี่ยง การประเมินระดับความเสีย่ ง การจัดการ การติดตาม และการสื่อสารอย่างเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงซ้า
และจากัดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อธุรกิจของบริษทั
บริษทั ดาเนินการบริหารความเสีย่ ง 2 ระดับ คือ
- ระดับบนลงล่าง เป็ น การประเมินความเสี่ยงจากคณะผู้บริหารระดับกลุ่ม บริษทั โดยจัดประชุ ม เชิงปฏิบตั ิก ารปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงระดับ กลุ่ม บริษทั ความเสี่ยงร่วมที่กระทบบริษทั ย่อ ย และความเสี่ยงใหม่อ่ืน ที่อาจส่งผลกระทบกับ บริษ ัท
(Global emerging risks) โดยความเสี่ยงที่สาคัญจะถูกบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบทาหน้ าที่ในการ
บริหาร ติดตาม และรายงานต่อผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
- ระดับล่างขึ้นบน เป็ นการประเมินความเสีย่ งจากคณะผูบ้ ริหารระดับบริษทั ย่อย โดยความเสีย่ งที่สาคัญจะถูกบริหารจัดการความ
เสีย่ ง โดยมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบของแต่ละบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม หากความเสีย่ งนัน้ อยู่ในระดับสูงและอาจส่งผลกระทบใน
ระดับกลุ่มบริษทั หรือความเสีย่ งที่ถูกบริห ารจัดการโดยระดับกลุ่มบริษทั อยู่แล้ว ความรับผิดชอบในการจัดการจะถูกกาหนดโดย
ผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุ่ม ในการกาหนดแผนจัดการความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งในวิถีดงั กล่าว เป็ นการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรด้านความเสีย่ งในทุกระดับขององค์กร พร้อมทัง้ จัดให้มชี ่องทางในการรายงานความเสีย่ งทางธุรกิจไปยังระดับกลุ่มบริษทั
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) เป็ นปั จจัยสาคัญ ที่บริษทั ใช้พิจารณากาหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง โดยกาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและชื่อเสียงร่วมกับการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า โดยความเสีย่ งที่อยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง ถือเป็ นระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ จะกาหนดให้มมี าตรการจัดการความเสีย่ งเพิม่ เติมโดยทันที
โครงสร้างองค์กร
บริษทั ได้กาหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้มี
หน้าที่ในการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งว่า เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทาหน้าที่กากับดูแล
ด้านบริหารความเสีย่ ง จัดประชุมเป็ นประจา รวมทัง้ รายงานความเสี่ยงสาคัญของกลุ่มบริษทั การจัดการและข้อควรพัฒนาแก่คณะกรรมการ
บริษทั อย่างสม่าเสมอ
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งกลุ่มบริษทั มีหน้าทีป่ ระสานงานความเสีย่ งและพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งในระดับกลุ่มบริษทั
รวมถึงสนับสนุ นและให้แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งในระดับบริษทั ย่อย ผูป้ ระสานงานความเสีย่ งในระดับบริษทั ย่อย มี
หน้าทีป่ ระสานงานความเสีย่ ง ปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งในส่วนงานของตนเอง
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสีย่ งโดยการสอบทานอย่างอิสระ เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
การปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ งเป็ นไปตามนโยบายบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผลทั ่วทัง้ บริษทั

ดัชนี ชี้วดั ความเสี่ยง
สาหรับปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ จะถูกกาหนดดัชนีช้วี ดั ความเสี่ยง (Key risk indicators) เพื่อติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด โดยจะส่ง
สัญญาณล่วงหน้ าของการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งในด้านต่างๆ พร้อมกาหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ ซึ่งดัชนีช้วี ดั ความเสีย่ งดังกล่าว
สามารถเป็ นได้ทงั ้ ดัชนีช้วี ดั ที่สาเหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวดั ผลที่เกิดขึน้ แล้วจากการปฏิบตั ิงาน (Lagging indicator) เช่น บริษทั ใช้
จานวนข่าวในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานเป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั ความเสีย่ งเรื่องอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี และ
ใช้สดั ส่วนของการรับสินค้าตรงต่อเวลาเป็ นตัวชี้วดั ความเสีย่ งการบริหารสินค้าคงคลัง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
ในฐานะที่ TU เป็ นบริษทั แปรรูปอาหารทะเลชัน้ นาในระดับโลก การดาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมอาหารทะเล บริษทั สามารถจัดการเพื่อ ลดผลกระทบและ/หรือ ลดโอกาสเกิดของปั จจัยเสี่ยงต่างๆ
อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสีย่ งอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของบริษทั และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน
ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษทั
เรดาร์ดา้ นล่างแสดงให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงทีส่ าคัญต่อธุรกิจทีม่ ตี ่อกลุ่มบริษทั ณ สิน้ ปี 2563 ความเสีย่ งบางประการยังคงไม่
เปลี่ยนไปจากปี 2562 ดังนัน้ เราจึงยังคงไว้ในแผนภาพ นอกจากนี้ยงั มีความเสีย่ งใหม่เพิม่ เติมที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารของผูบ้ ริหารระดับกลุ่มบริษทั
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ส่วนรายละเอียดถัดไป บริษทั ได้ระบุถงึ รายละเอียดความเสีย่ ง ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ การบริหารจัดการความเสีย่ งซึง่ เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนทัง้ 6 ด้านล่างนี้

นอกจากนี้ บริษ ัท ตระหนั ก ดีว่านั ก ลงทุ น ให้ค วามสนใจพิจ ารณาปั จ จัย เรื่อ งสิ่ง แวดล้อ ม สัง คม และการก ากับ ดูแ ล (ESG) ใน
กระบวนการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากปั จจัยเหล่านี้อาจส่งผลได้ทงั ้ บวกและลบต่อความสามารถของบริษทั ในการสร้างมูลค่าใน
ระยะยาว และประเด็นนี้ยงั สอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพของบริษทั จดทะเบียนให้มุ่งสู่การ
เติบโตที่ย ั ่งยืน ดังนัน้ บริษทั จึงได้ระบุ การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงที่ช่วยสนับสนุ นการพัฒนาของปั จจัยทัง้ สามประการ (ESG)
ได้แก่ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการกากับดูแล
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2.2 ความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั
1) ความเสี่ยงจากการเกิ ดโรคระบาด
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

ในปี 2563 “โควิด-19” วิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุด
ในหน้ าประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาไม่ก่ปี ี มานี้ ยังคงขยายวงกว้างและ
สร้างความกังวลด้านสุขภาพและความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจให้กบั
ผูค้ นในธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพตัง้ แต่เกิดโรคระบาด
บ ริ ษ ั ท ได้ ริ เ ริ่ ม ม าต รการแล ะที ม บ ริ ห ารภ าวะวิ ก ฤ ต (Crisis
Management Teams: CMTs) ทั ้ง ในระดั บ กลุ่ ม บริ ษ ั ท และระดั บ
บริษทั ย่อยในแต่ละประเทศ

สาหรับไทยยูเนี่ยน บริษทั ระดับโลกซึ่งมีโรงงานผลิต สานักงาน ลูกค้า
และผูบ้ ริโภคทั ่วโลก ก็ไม่ได้รบั การยกเว้นจากวิกฤตนี้ โรคระบาดทั ่ว
โลกในครัง้ นี้นาไปสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก มี
ความเสีย่ งทีส่ าคัญหลายประการดังต่อไปนี้เกิดขึน้
1.
2.
3.
4.

บริษทั ให้ความสาคัญยิง่ ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็ นอยู่
ที่ดีของพนัก งาน คู่ค้า ลูกค้า และชุม ชนท้อ งถิ่น บริษ ัท ปฏิบ ัติต าม
มาตรการที่ ร ัฐ บาลและหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ก าหนดอย่ า งเคร่ ง ครัด
รวมทัง้ ออกมาตรการความปลอดภัย ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและนอกสถานที่ทางาน เช่น การตรวจวัด
ความเสีย่ งต่อสุขภาพของพนักงาน
อุณหภูมกิ ่อนเข้าพื้นที่และการจากัดผู้มาติดต่อ การติดตัง้ จุดล้างมือ
ความเสีย่ งต่อการผลิตและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
ความเสีย่ งต่อผลประกอบการทางธุรกิจและความเสีย่ งทางการเงิน และจุดบริการแอลกอฮอล์ท่ีท างเข้าและพื้นที่ ส่วนกลาง จัดระเบียบ
พื้นที่การทางานและพื้นที่ส่วนกลางใหม่เพื่อให้มกี ารรักษาระยะห่าง
เช่น สินเชื่อลูกค้า อัตราแลกเปลีย่ น และสภาพคล่อง
ความเสีย่ งที่เกีย่ วกับความสามารถในการตอบสนองต่อมาตรการ และการป้ องกันอย่างเพียงพอจัดให้มกี ารทางานจากบ้านและการสลับ
กลุ่มเข้าพืน้ ทีท่ างาน มากเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศ แต่ละรัฐ แต่ละเมือง

5. ความเสีย่ งต่อความมั ่นใจของผูม้ สี ่วนได้สว่ ยเสียในความสามารถ
ของบริษทั ทีจ่ ะตอบสนองต่อความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ตัง้ แต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ม ีการระบาดรอบใหม่
กระจายตัว อย่ า งรวดเร็ว ในจัง หวัด สมุ ท รสาคร จนถึ ง ต้ น เดื อ น
ในอีกมุมหนึ่งโควิด-19 ไม่ได้นาความเสี่ยง แต่ได้นาโอกาสแก่บริษทั กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 บริษ ัท ได้ท าการตรวจหาเชื้ อ พนั ก งานทุ ก คนที่
เช่น การเพิม่ ขึ้นของอุปสงค์ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็ น ทางานในจังหวัดสมุทรสาคร 2 ครัง้ บริษทั มีมาตรการทีร่ ดั กุมเพื่อดูแล
ผลดีต่อผลประกอบการบริษทั และเปิ ดให้บริษทั มีโอกาสส่งมอบความ ผู้ติดเชื้อ ตามแนวทางปฏิบตั ิของรัฐบาล ระบุ และตรวจหาเชื้ อผู้มี
ความเสีย่ งที่อยู่ใกล้ชดิ ผูต้ ดิ เชื้อ และทาความสะอาดฆ่าเชือ้ บริเวณที่มี
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินงานอยู่
ผู้ม าติด ต่ อ อย่า งละเอีย ด นอกจากนี้ บางโรงงานของบริษ ัท อยู่ ใ น
โครงการ “seal & bubble” ตามข้อกาหนดของรัฐบาล
ในส่วนของการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากมาตรการตามที่ได้
กล่าวข้างต้น โรงงานทัง้ หมดของบริษทั มีแผนการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ เริ่ม มีก ารแพร่ร ะบาด ซึ่ ง มีก ารปรับ ปรุง ข้อ มู ล ตาม
สถานการณ์ แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น การเพิม่
การผลิตสินค้าและการสารองวัสดุจาเป็ นต่อการผลิต พิจารณาสถานะ
คู่ค้าของบริษ ัท และวางแผนจัด การเพื่ อ ลดความเสี่ยงด้านคู่ค้า เช่ น
หลีก เลี่ย งการพึ่งพิงคู่ ค้าเพีย งรายเดีย ว และพัฒ นาแผนทางเลือ ก
โรงงานผลิตสารองหากมีโรงงานต้อ งหยุดการผลิตเป็ น การชั ่วคราว
ณ เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ปี 25642564 โรงงานทัง้ หมดของไทยยูเนี่ ย น
ยังคงเปิ ดดาเนินการ มีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อกาลังการผลิต แต่
สามารถส่งสินค้าได้ตามกาหนด
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ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน
ในส่วนของผลการดาเนินงานและความเสีย่ งทางการเงิน บริษทั จัดทา
การทดสอบภาวะวิกฤตของกลุ่มบริษทั ในสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจความเป็ นไปได้และผลกระทบทางธุรกิจพร้อ มทัง้ เตรียมแผน
บริหารจัดการวิกฤตเหล่านัน้ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ม ั ่นใจในความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ มาตรการเหล่านี้มุ่งเน้นการคงกาไรสุทธิ รักษาสภาพคล่อง
และการรักษาสถานะทางการเงินที่สาคัญตามพันธะสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรการต่างๆ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมได้แก่ แผนปกป้ องเงินสด การเฝ้ าระวัง
และให้สนิ เชื่อลูกค้า และการรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
โดยรวม ผลประกอบการของบริษ ั ท อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี รายได้ จ าก
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลประเภทแช่เยือกแข็งและแช่เย็นลดลงเล็กน้อย
เนื่ อ งจากอุ ป สงค์จ ากธุรกิจบริก ารด้า นอาหารได้รบั ผลกระทบจาก
มาตรการล็อคดาวน์และการบริโภคในร้านอาหารลดลง ในทางกลับกัน
ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารทะเลแปรรูป และผลิต ภัณ ฑ์ ส ัต ว์เลี้ย งเติบ โตขึ้น
เนื่ อ งจากผู้ บ ริโ ภคประกอบอาหารเองที่ บ้ า นมากขึ้น และมองหา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดตี ่อสุขภาพและราคาเหมาะสม การเติบโตนี้ส่วน
หนึ่งเป็ นผลมาจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพของ
บริษทั ทีท่ นั ต่อการเติบโตของอุปสงค์
จากกลยุ ท ธ์ Seachange และพัน ธกิจ ของบริษ ัท ในการช่ ว ยเหลือ
ชุม ชนที่เรามีก ารดาเนิ นงานอยู่ และให้สอดคล้อ งกับเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ย ั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้ าหมายที่ 2 เรื่องการขจัด
ความหิวโหย และเป้ าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มคี ุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ บริษทั ได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อช่วยผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ และส่งมอบให้กบั ทางการและบุคลากรที่มสี ่วนช่วยในการ
ต่อสูก้ บั โรคระบาดในครัง้ นี้ในหลายประเทศทั ่วโลก
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2) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

ธุรกิจของบริษทั ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในหลาย
ประเทศทีบ่ ริษทั มีการดาเนินงานอยู่ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญา ความรับ ผิด ชอบต่ อ สิน ค้ า
การตลาด การป้ องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันทางการค้า
สิง่ แวดล้อม การจ้างงาน การต่อต้านการติดสินบนหรือต่ อต้านการ
ทุจริต การปกป้ องข้อมูลและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องอื่นๆ

บริษทั มีแผนกกฎหมายและการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ตดิ ตามความ
เปลี่ย นแปลงของกฎหมายและกฎระเบีย บต่ า งๆ รวมทัง้ แจ้งให้
หน่ วยงานที่เป็ น ผู้ บ ังคับ ใช้ก ฎหมายทราบถึงการด าเนิ น งานของ
บริษ ั ท อย่ า งสม่ าเสมอทั ้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า บริ ษ ั ท เข้ า ใจและ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม บริษทั จึงได้จดั ทานโยบาย แนวปฏิบตั ิท่ี
จาเป็ น และจัด อบรมให้กบั พนัก งานที่เกี่ยวข้อ งทราบถึงประเด็น ที่
สาคัญ ทัง้ หมด บริษ ัท ยังคงจัดอบรม และเพิ่ม ความตระหนักรู้ของ
พนักงานในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่บริษทั ต้องปฏิบตั ิ
ตาม รวมทัง้ แจ้งให้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่กาลังจะมีผล
บังคับใช้ในอนาคต

ในช่วงไม่ก่ปี ี ท่ผี ่านมานี้ กฎหมายเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือการปกป้ องข้อมูลเริม่ มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกประเทศ
ในทวีปยุโรปและหลายประเทศในละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา
กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญในหมวดนี้ได้แก่ GDPR (กฎหมาย
คุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อ าศัยอยู่ในสหภาพยุโรป)
และพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้ อ มูลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562 สาหรับ
ประเทศไทย ส่ ว นสหรัฐ อเมริก า นอกจากจะมี ก ฎหมายเดิม ที่
เกี่ย วข้อ งในด้า นข้อ มู ลอยู่ แล้ว ยัง มี ก ฎหมายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว น
บุค คลและความปลอดภัยเพิ่ม เติม ในแต่ ละรัฐ สาหรับ ไทยยูเนี่ ย น
บริษ ัท มีโรงงาน พนั ก งาน ลู ก ค้า คู่ค้า และผู้ม าติด ต่ อ ทั ่วโลก ซึ่ง
นับเป็ นความท้าทายในด้านการจัดการและควบคุมเรื่องการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อ มูล ระหว่างประเทศและพัฒ นาการของ
อาชญากรรมไซเบอร์ได้เพิม่ ความเสีย่ งเป็ นทวีคณ
ู และจะมีมาตรการ
ความปลอดภัยใหม่ออกมาเพื่อดูแลเรื่องเครือข่าย โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางอิ น เตอร์เน็ ต การสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจให้ ส าธารณะและ
กระบวนการทางาน การละเมิดกฎหมาย หรือการไม่ตระหนักถึงการ
เปลี่ย นแปลงของกฎหมายหรือ กฎระเบีย บ รวมถึง การตีค วามที่
เกี่ยวข้อง อาจจะนาไปสู่การถูกปรับเป็ นมูลค่ามหาศาล ถูกลงโทษ
และส่งผลเสียต่อผลการดาเนินงานและชื่อเสียงของบริษทั

ในส่วนของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้ องข้อมูล
บริษทั ทราบดีถงึ พัฒนาการของกฎหมายทั ่วโลกในด้านการคุม้ ครอง
ข้อ มูลส่วนบุ คคลและความปลอดภัยของข้อ มูล และจะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว โดยบริษทั ได้ออกมาตรการหลาย
ด้ า นเพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า การด าเนิ น งานเป็ นไปตามที่ ก ฎหมายและ
กฎระเบียบได้กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
• บริษทั ใช้ก ลยุท ธ์ด้านการปฏิบ ัติต ามกฎระเบียบซึ่งครอบคลุ ม
ผนวกรวมทุกแง่มุม และรวบรวมไว้ท่ศี ูนย์กลางเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเรื่อ งการคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุ คคลและ
ความปลอดภัยของข้อมูล
• บริษทั ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบเพื่อ ทาความเข้าใจ
รายละเอียดของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างถ่องแท้
• บริษ ัท ได้อ อกนโยบายด้านการปกป้ อ งข้อ มูล และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการ
• บริษ ัท เก็บ และประเมิน ข้อ มูลส่วนบุ ค คลและข้อ มูลที่เป็ น เรื่อ ง
ส่วนตัว
• บริษทั ได้เตรียมกลยุทธ์และแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
บริษทั มีความคืบหน้าในส่วนของคดีท่บี ริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ ซึ่ง
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ถูกกล่าวหาในปี 2560 ว่าฝ่ า
ฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาในตลาด
ทู น่ า โดย ณ วัน ที่ 12 มกราคม 2564 บริษ ัท ได้บ รรลุ ข้อตกลงใน
หลักการเพื่อยุติคดีฟ้องร้องนี้ ขัน้ ตอนต่อจากนี้ คือเหลือเพียงการ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายเพื่อให้ศาลอนุ มตั ใิ ห้ยุตคิ ดีตาม
ข้อตกลงของคู่ความ โดยการยอมความตามข้อตกลงนี้ จะมาสู่การ
สิ้น สุ ด คดีน้ี ในสหรัฐ อเมริก าที่ ม ี ต่ อ บริษ ัท ไทร – ยู เนี่ ย น ซีฟู๊ ดส์
ส่ง ผลให้ค วามเสี่ย งของบริษ ัท ในด้า นที่ เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต าม
กฎระเบียบจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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3) ความเสี่ยงในการจัดหาและราคาวัตถุดิบ - ราคาวัตถุดบิ ที่สาคัญของบริษทั เช่น ปลาทูน่าและกุ้ง เปรียบเสมือนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ชนิดหนึ่ง ที่ไม่มเี ครื่องมือบริหารความเสีย่ งโดยตรง และมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิม่ ขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดบิ อาหาร
ทะเลของบริษทั เน้นที่การสร้างความสมดุลระหว่างจานวนวัตถุดบิ และความผันผวนของราคา ทัง้ ยังสามารถยกระดับการจัดหาวัตถุดบิ ที่ย ั ่งยืน
ได้อย่างต่อเนื่องจากผูจ้ าหน่ายทีเ่ ชื่อถือได้
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

ทูน่า

ทูน่า

ในปี 2563 ตลาดทู น่ าหลายสายพันธุ์ท ัว่ โลกยังคงประสบกับความท้า
ทายด้านราคาและอุปทานที่ผนั ผวน นอกจากนี้ยงั ประสบกับความผัน
ผวนในอุปสงค์และข้อจากัดด้านการขนส่งอันเป็ นผลมาจากการระบาด
ของโควิด-19

บริษทั มีหน่ วยงานจัดซื้อปลาระดับกลุ่มบริษทั ซึ่งประกอบไปด้วยทีม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ
เชิงกลยุทธ์และยกระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของปลา จากการรวม
ศู น ย์ ก ารจัด ซื้ อ ท าให้ บ ริษ ัท สามารถใช้ ศ ัก ยภาพระดับ โลก และมี
ราคาทูน่าพันธุท์ ้องแถบ (Skipjack) เริม่ ต้นปี ในระดับต่ าแต่ปรับตัวสูงขึน้ ความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ ทีด่ ที ส่ี ุดในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายนเนื่องจากการประมงที่ลดลงประกอบกับ ในระดับปฏิบตั กิ าร ทีมจัดซื้อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และจากัด
อุปสงค์ท่ีขยายตัวอันเป็ นผลมาจากความไม่แน่ นอนที่เกิดจากการแพร่ ความท้าทายในด้านราคาวัตถุดบิ และอุปทานที่บริษทั ต้องเผชิญในการ
ระบาดของโรค ราคาปรับลดลงตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ทาธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพได้เพิม่ การสื่อสารและให้ข้อมูลที่โปร่งใส
เนื่ องจากมีการประมงเพิ่มขึ้นประกอบกับอุ ปทานชะลอตัวลง ตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทานของโรงงานผลิตทุกโรงงานของไทยูเนี่ยน
ปรับตัวขึ้นอีกครัง้ ในเดือนสิงหาคมและไปแตะจุดสูงสุดของปี ในเดือน
กันยายนเนื่ องจากการประมงที่ลดลงและอุปทานที่ลดลงในช่วงฤดูห้าม
จับปลาในแถบมหาสมุทรแปซิฟิ กตะวันตก ซึ่งห้ามเรือประมงจับปลา
ด้วยเครื่องมือล่อปลา ในช่วงไตรมาสที่ 4 ตลาดปรับลงอีกครัง้ เนื่องจาก
การประมงที่ เพิ่ ม ขึ้น และอุ ป สงค์อ่ อ นตัวลงในภาคบริก ารอาหารใน
ระหว่างทีม่ กี ารระบาดทั ่วโลก
ราคาของปลาทู น่ าพั น ธุ์ ค รีบ เหลื อ ง (yellowfin) และพั น ธุ์ ค รีบ ยาว
(albacore) ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ในขณะที่
อุปทานเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาของทูน่าทัง้ สองสายพันธุ์ปรับลดลง
และทรงตัวใน 3 ไตรมาสทีเ่ หลือของปี
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ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

กุ้ง

กุ้ง

โดยรวม ราคาวัต ถุ ดิ บ กุ้ งไทยในปี 2563 สู งกว่ าปี 2562 เนื่ องจาก
อุปทานมีอยู่จากัด ทัง้ นี้เป็ นเพราะผู้เลี้ยงกุ้งท้องถิน่ เผชิญกับการยับยัง้
การระบาดของโรค (โรคขี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว โรคอีเอชพี และ
อื่นๆ ) และภาพรวมตลาดที่ไม่สดใส ทาให้ผู้เลี้ยงกุ้งชะลอการเลี้ยงและ
การเก็บขาย การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคบริการอาหาร
ในตลาดส่งออกหลักและตลาดในประเทศเนื่องจากการล็อคดาวน์ และข้อ
ปฏิบตั เิ รื่องการเว้นระยะห่าง

เพื่อสร้างความแตกต่ างในการแข่งขัน ลดแรงกดดันด้านต้นทุ น และ
สร้างความสามารถในการทากาไร บริษทั ลงทุนในกระบวนการผลิตและ
เครื่องมือในการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน
และความต้องการที่ลูกค้าต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ได้รบั การ
รับรองตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ย งั มี การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมี
นวัตกรรมใหม่ๆ และริเริม่ โครงการ ด้านความยั ่งยืนระดับแนวหน้ าของ
อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ การแข็งค่ าของเงินบาทตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 2 เมื่อ เทียบกับ
ประเทศผูส้ ่งออกกุ้งหลักประเทศอื่น กลายเป็ นปั จจัยเสีย่ ง และยิง่ ทาให้
ภาพรวมการส่งออกในปี 2563 ตกต่ าลง เมื่อราคาวัตถุดิบสูงขึ้นในรูป
สกุ ลเงินดอลลาร์ บริษ ัทผลิตภัณฑ์แปรรูปและผู้ส่งออกต้องเผชิญกับ
ต้นทุ นมหาศาลและแรงกดดันด้านราคาเพื่อท าให้ยงั คงความสามารถ
ทางด้านการแข็งขันและการทากาไร

นอกจากนี้ บริษทั มีการจัดหาวัตถุดบิ เชิงกลยุทธ์ (โดยคานึงถึงช่วงเวลา
ซื้อและปริมาณซื้อ) โดยวิเคราะห์จากองค์ความรู้ภายในองค์กร และ
ความเข้าใจในเรื่องความสมดุลของอุ ปสงค์และอุปทานภายในประเทศ
ไทย ซึง่ ช่วยทาให้ราคาของบริษทั แข่งขันได้

บริษทั ยังได้ดาเนินโครงการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อ
ลดการพึ่งพิงแรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และรักษา
บริษ ัทจัดจาหน่ ายอาหารแช่เยือกแข็งในสหรัฐอเมริกาของเรา (บริษ ัท มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์) มีความเปราะบางต่อความผันผวนของ การแข็งค่าของเงินบาทซึ่งมีผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ราคาวัตถุดบิ ที่เกิดจากระดับอุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลกันในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงบางตลาดมากเกินไป บริษ ัทกระจายความเสี่ยงด้วย
ผู้ผลิตหลัก และต้นทุ นสินค้าคงคลังของบริษ ัท แต่ ท งั ้ นี้ บริษ ัทได้ลด การส่งออกสินค้าไปหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการสร้างฐานซัพพลายเออร์และลูกค้าให้ม ีความ นอกเหนือไปจากตลาดประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็ นพันธมิตร
หลากหลายและลดการกระจุกตัว
กับ ลู ก ค้ ารายใหญ่ ด้ วยการท าสัญ ญาการจัด หาวัต ถุ ดิ บ ให้ บริษ ั ท
โดยเฉพาะสาหรับช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่อให้ได้ราคาที่ม ีเสถียรภาพและได้
ปริมาณเพียงพอในการทาธุรกิจ
ปลาแซลมอน

ปลาแซลมอน

ราคาปลาแซลมอนน้ าหนัก 3-6 กิโลกรัมในตลาดโลกเฉลี่ยทัง้ ปี 2563 เราดาเนิ นงานตามกลยุ ทธ์ของเราซึ่งท าให้เราสามารถปรับตัวต่อการ
อยู่ในระดับต่ ากว่าราคาในปี 2562 เนื่องจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั ่ว เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งและ
โลก และการปิ ดภาคบริการอาหารทาให้อุปสงค์ลดลง
รักษาความยืดหยุ่นให้เหมาะสม
ในด้านอุปทาน อุ ปทานมีการขาดตลาดเล็กน้ อยยกเว้นในช่วงสัปดาห์ ยิ่งไปกว่านัน้ บริษทั ใช้เครื่องมือติดตามปั จจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ อ
สุดท้ายของปี 2563 วัตถุดบิ ขาดตลาดมีสาเหตุจากประเทศสก็อตแลนด์ อุปสงค์และอุปทาน และปรับกลยุทธ์ของบริษทั หากจาเป็ น
อัน เป็ นผลมาจากการถอนตั ว ออกจากสหภาพยุ โรปของสหราช
อาณาจักร (BREXIT)

ส่วนที่ 1 หน้า 63

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

4) ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

รูปแบบการทางานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้รบั แรงผลั กดันมาจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่นการแพร่ระบาดของโควิดผลักดันให้
ธุรกิจของบริษทั ต้องพึง่ พาเทคโนโลยีและการประสานงานร่วมกันมาก
ยิง่ ขึน้ ซึ่งส่งผลในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากการคุกคามมี
ความซับซ้อน และเพิม่ ช่องทางในการจูโ่ จมมากยิง่ ขึน้

บริษ ัท ได้ท บทวนระบบรัก ษาความปลอดภัย องค์ร วมในทุ ก ระดับ
ตัง้ แต่การกากับดูแล โครงสร้าง นโยบาย เทคโนโลยี ไปจนกระทั ่งถึง
บุ ค ลากรและกระบวนการต่ างๆ ทัง้ นี้ เพื่อ เตรีย มพร้อ มส าหรับ การ
บริหารจัดการความเสีย่ งด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่ ร ับ ผิด ชอบในการดู แ ลนโยบายด้ า นเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้า นภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถปรากฎให้เห็นได้ใน สารสนเทศของบริษทั ได้วางมาตรการต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่าง
รูปแบบของการทาให้โครงสร้างพืน้ ฐานและซอฟท์แวร์ท่สี าคัญทางาน เข้ม งวดกับทุกหน่ วยธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษทั และ
ไม่ได้ ที่อนั ตรายยิง่ กว่านัน้ คือ การลักลอบเข้าใช้งานหรือการใช้ขอ้ มูล ข้อมูลส่วนบุคคล
ในทางที่ผิดอาจสร้างความเสียหายต่ อ ข้อ มูลที่ม ีความอ่อ นไหวและ ในปี 2563 บริษ ัท ได้ด าเนิ น การหลายขัน้ ตอนเพื่อ ลดความเสี่ย งที่
ข้อมูลลับ ความเสีย่ งนี้อาจส่งผลทางการเงินซึง่ ทาให้เราไม่สามารถส่ง เกีย่ วกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่
มอบได้ตามรายการสั ่งซื้อ ของลูกค้า หรือ อาจก่อ ให้เกิดค่าใช้จ่ายใน • บริษทั ประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบ SAP ที่รนั ซอฟท์แวร์
การดาเนินงานเพิม่ ขึน้ และนาไปสู่การเสียค่าปรับและการรับโทษจาก
ERP เพื่อทบทวนและแก้ไขการให้สทิ ธิ ์การใช้งานกับผูใ้ ช้งาน
หน่ วยงานกากับดูแล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและ • บริษ ัท ใช้ “Infosec security monitoring” ซึ่งเป็ น แพลทฟอร์ม และ
ส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั
การประมวลผลระดับ โลก เพื่อ ติด ตามการแจ้ง เตือ นด้า นความ

•

•
•

•
•

ปลอดภัยและแจ้งเตือนเหตุเพื่อให้แผนกไอทีสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว
บริษทั เพิม่ การรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มี
การรักษาความปลอดภัยด้วยการใส่รหัส การใช้ระบบการยืน ยัน
ตัวตนสองขัน้ ตอนสาหรับผูใ้ ช้โทรศัพท์ของบริษทั ทุกคน
บริษทั ติดตัง้ โซลูช ั ่นการกรองอีเมลล์ขนั ้ สูงเพื่อป้ องกันอีเมลล์ท่ี ไม่
พึงประสงค์
บริษทั ติดตัง้ ระบบป้ องกันการสร้างความเสียหายให้กบั แบรนด์ โดย
ป้ องกัน ผู้ เกี่ย วข้ อ งจากการล่ อ ลวงด้ ว ยวิธีฟิ ชชิ่ ง โดยใช้ โ ดเมน
คล้ายคลึงกับ Thaiunion.com
บริษ ัท ได้เตรียมแผนฟื้ นฟู ความเสีย หายส าหรับ แอพพลิเคชั น่ ที่
สาคัญของบริษทั
บริษทั มุ่งสร้างความตระหนักรูใ้ นด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กบั
ผู้ใช้งานของบริษ ัท อย่างต่อ เนื่ อ ง โดยผ่านการฝึ กอบรม การโร้ ด
โชว์ และการสื่ อ สารจากผู้ บ ริห ารถึ ง ระดับ ปฏิ บ ั ติ ก ารในเรื่อ ง
ความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยในบริษทั
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5) การปฏิ บตั ิ การและความปลอดภัย
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

บริษทั อาจมีความเสีย่ งเกิดขึน้ ในโรงงานผลิตได้ในหลากหลายรูปแบบ
นับตัง้ แต่การจัดการวัตถุดบิ อาหารทะเลไปจนถึงกระบวนการแปรรูป
และการผลิต เป็ น สิน ค้าส าเร็จ รูป ความเสี่ย งอาจเกี่ย วข้อ งกับ ด้า น
ต่างๆ เช่น อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ภัยพิบตั ิ
ต่ อ โรงงาน คุ ณ ภาพอาหาร การควบคุ ม ต้ น ทุ น การจัด การสิน ค้า
คงเหลือ ความเสีย่ งเหล่านี้อาจส่ง ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ต่อเป้ าหมายของบริษทั ในเรื่องการผลิตและยอดขาย

ไทยยูเนี่ ยน ให้ค วามสาคัญ กับความเป็ นเลิศในการดาเนิ นงานและ
ตระหนักดีถงึ ความสาคัญของการมีวนิ ยั ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริษทั ได้ทาการประเมินความ
เสี่ ย งในแต่ ล ะโรงงานผลิ ต เนื่ องจากรู ป แบบความเสี่ ย งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากมนุ ษย์หรือภัย
ธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษ ั ท มี ก ารประเมิน มาตรฐานด้ า นความ
ปลอดภัยของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อปิ ดช่องโหว่ เราได้ดาเนินโครงการ
บริษทั มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
เชิ ง วิ ศ วกรรมการจัด การความเสี่ ย งและการจ ากั ด ความเสี่ ย ง
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน และภัยพิบตั ิต่อ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแผนแม่บทซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบตั ิท่ไี ด้
โรงงาน
มาตรฐาน และการลงทุนที่จาเป็ น โดยเฉพาะโครงการลดความเสี่ยง
• ต้นทุนการผลิต
การเกิดอัคคีภยั และแอมโมเนียรั ่วไหล
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการทีซ่ บั ซ้อนขึน้ นอกจากนี้ บริษทั มีการพิจารณาอย่างรัดกุมในการลงทุนโครงการใหม่
ของผูบ้ ริโภคทัง้ ในด้านคุณภาพและด้านโภชนาการ
และการเปลี่ย นแปลงต่ างๆ ในเรื่อ งของแบบโรงงาน การก่ อ สร้า ง
อุ ป กรณ์ เครื่อ งจัก ร และอื่น ๆ ที่ อ าจน าไปสู่ค วามเสี่ย งด้า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม (SHE) ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามแนวทางการพิจ ารณาตามกรอบด้าน SHE ก่อ นจะมีการอนุ ม ตั ิ
การลงทุน
ด้ า นต้ น ทุ นความสามารถในการผลิ ต บริ ษ ั ท มี โ ครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของทัง้ กลุ่มบริษทั โดยคานึ งถึงค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ว ม (TPM) การปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพการใช้แ รงงานให้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง การเพิม่ สัดส่วนของการผลิต “ทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่ครัง้ แรก”
ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั มีร ะบบบริหาร
จัดการคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั ่วโลก เพื่อให้ม ั ่นใจในความ
ปลอดภัยของอาหาร คุณ ภาพสินค้าเป็ น ไปตามมาตรฐาน และสร้าง
คุณค่าให้กบั ผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ ระบบการจัดการคุณภาพภายในได้รบั การ
ตรวจสอบและรับ รองจากหน่ ว ยงานรับ รองอิส ระ เพื่อ ให้เป็ นตาม
มาตรฐานภายในขององค์ก ร รวมถึง เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
กฎหมายและข้อบังคับตามแนวทางของหน่ วยงานกากับดูแล บริษทั
ได้รบั การรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากหลาย
หน่ วยงาน อาทิเช่น ISO9001, ISO14001, TIS18001, BRC, BAP,
GMP, HACCP, Halal, Kosher
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6) ความเสี่ยงทางด้านนวัตกรรมเชิ งการแข่งขัน
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

รายได้ของบริษทั สัม พันธ์กบั อุปสงค์ของโลกและความต้อ งการของ
ลูกค้าที่ต่อเนื่ อง ส่วนหนึ่งของการที่บริษทั จะบรรลุตามเป้ าหมายทาง
ธุรกิจของบริษทั ขึ้นอยู่กบั ความสาเร็จในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เปิ ดตัวและทาการตลาดผลิตภัณฑ์นนั ้ ได้ตามความคาดหวังของลูกค้า
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงหลายประการที่
เกิดขึน้ ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมาซึง่ นับเป็ นความเสีย่ งได้แก่

ในการบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจในด้านนี้ บริษทั มี
การกากับดูแลและขัน้ ตอนที่ตอบสนองได้ทนั ต่อทิศทางของตลาด มี
การทบทวนแผนเชิงกลยุทธ์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว มีการทบทวน
การจัดการความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์และริเริม่ โครงการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อทาประโยชน์จากโอกาสทีเ่ กิดขึน้ และจากัดความเสีย่ ง

ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา มีการลงทุนหลายโครงการเพื่อส่งเสริมด้าน
• พฤติก รรมผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนไปเน้ นที่ก ารซื้อ ของออนไลน์ และ นวัตกรรมเชิงการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น
การส่งสินค้าถึงทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงโควิด-19
• การยกระดับการวิจยั และพัฒ นาของบริษทั อย่างต่อ เนื่องผ่านศูนย์
• การเปลี่ ย นแปลงสัด ส่ ว นประชากรซึ่ ง อาจน าไปสู่ ล ั ก ษณ ะ
นวัตกรรม Global Innovation Center ของเรา เพื่อพัฒ นาโซลูช ั ่น
ความชอบในผลิตภัณฑ์ทเ่ี ปลีย่ นไป
เปลี่ ย นโลกธุ ร กิ จ ที่ ต อบโจทย์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ บ ริโ ภคที่
• แนวโน้มที่ผบู้ ริโภคหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพและสร้างความ
เปลีย่ นไป สร้างมูลค่าร่วม และก่อให้เกิดความยั ่งยืน
ยั ่งยืนทั ่วโลก
• การลงทุ น ในบริษ ัท สตาร์ท อัพ ผ่ า นกองทุ น Corporate Venture
บริษทั ต้องสามารถตีโจทย์การเปลี่ยนแปลงและสร้างการพัฒนาที่ตอบ
เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร โดย
โจทย์ได้อ ย่างถู กต้อ ง การไม่สามารถคิดค้นนวัต กรรมใหม่ หรือ ไม่
มี ห ลายโครงการเกิ ด ขึ้ น ในปี 2563 เช่ น การลงทุ น ในบริ ษ ั ท
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารทะเลของบริษทั
นวัตกรรมอาหารสาหรับผู้เป็ นโรคเบาหวาน การลงทุน ในบริษ ัท
ได้ หรือไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง อาจ
เทคโนโลยีกาจัด แมลง และการลงทุ น ในบริษ ัท อี -คอมเมิร์ซ การ
กระทบศักยภาพในการแข่งขันและผลการดาเนินงานของบริษทั
ลงทุ น ในบริษ ัท ที่ดาเนิ น งานโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า
และการลงทุนในบริษทั สตาร์ทอัพด้านการผลิตโปรตีนอาหารทะเล
จากเซลล์เพาะเลีย้ ง
• บริษ ัท ได้ต ัง้ บริษ ัท ร่ว มทุ น “อิน เตอร์ฟ าร์ม า-ซีวิต้ า จ ากัด ” เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทีส่ ง่ เสริมความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
• บริษ ัท ได้เปิ ด ตัวผลิต ภัณ ฑ์แ ปรรูป อาหารทะเลที่ม ีป ระโยชน์ ต่ อ
สุขภาพและสร้างความยั ่งยืน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผงแคลเซียมจาก
กระดูก ปลาทู น่ า “UniQTMBONE” ผลิต ภัณ ฑ์ Zeavita โบนพาว
เดอร์ในรูปแคปซูล ผลิตภัณ ฑ์ซุปปลาทู น่าสกัดเข้ม ข้น Zeavita ZEAessen Boost และผลิตภัณ ฑ์น้ ามัน ปลาทู น่ า Zeavita – tuna
oil
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7) ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

สภาพภูมอิ ากาศทั ่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กป่ี ี ท่ี
ผ่านมา ซึ่งทาให้ภาวะสภาพอากาศย่ าแย่รุนแรงลงไปอีก ในปี 2562
และปี 2563 มหาสมุทรของโลกทาสถิติเป็ นปี ท่มี อี ุณหภูมสิ ูงที่สุด ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและฉับพลันต่อท้องทะเล สัตว์ทะเล และการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ าซึง่ เป็ นปั จจัยทีเ่ ราพึง่ พาอาศัย

ไทยยูเนี่ยนดาเนินงานด้วยความยึดมั ่นในการให้เกียรติทุ กฝ่ าย และ
ความรับผิดชอบ โดยแสดงถึงความห่วงใยที่ม ีต่อ พนักงานผ่านการ
ดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบ บริษทั มีโครงการริเริม่ หลายโครงการ
ที่ช่ วยลดการใช้น้ า ลดปริม าณขยะฝั งกลบ ลดการปล่อ ยก๊ าซเรือ น
กระจก และติดตามความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการจัดการความ
เสีย่ งเรื่องน้ า บริษทั ต้องการให้ทุกคนที่ทางานที่ไทยยูเนี่ยนมีสว่ นร่วม
ในการผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
บริษทั มองว่าการดูแลความปลอดภัยและการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเป็ น
หน้าทีข่ องทุกคน

ภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่รนุ แรงซึ่งสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู ม ิอ ากาศ ประกอบด้ว ยภัย น้ าท่ ว ม ภัย แล้ง และสึน ามิ
รวมถึงน้ าในมหาสมุทรมีอุณหภูมสิ ูงขึ้นและมีสภาพเป็ นกรด ซึ่งอาจ
กระทบต่อการผลิต การจัดหาวัตถุดบิ และทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั

ขณะนี้บริษทั อยู่ในกระบวนการตัง้ เป้ าหมายด้านสิง่ แวดล้อมปี 2568
และการก าหนดเป้ าหม ายการลดก๊ าซเรื อ นกระจกต าม ฐาน
วิทยาศาสตร์ (Science based target : SBT) นอกจากนี้ บริษทั ยังตัง้
เป้ าเพิม่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจะบรรลุตามเป้ าหมายนี้ บริษทั ได้ดาเนิ นการหลายโครงการ
ดังต่อไปนี้
• เป็ นผูผ้ ลิตอาหารรายแรก และเป็ นบริษทั จดทะเบียนไทยที่เข้าร่วม
โครงการ EP100 ในส่วนของโปรแกรม cooling challenge ซึ่งเป็ น
โครงการทั ่วโลกขององค์ก ร Climate Group ที่มุ่ งผลัก ดัน การใช้
พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
• ดาเนิ นโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้ า
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ท่โี รงงาน
และบนหลัง คาของโรงงาน การรีไ ซเคิล และการหมุ น เวีย นน้ า
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของบริษทั การนาปุ๋ ยซึ่งทาจาก
กากน้ าทิง้ มาใช้ปลูกต้นไม้ และการรีไซเคิลพลาสติกทีม่ สี งิ่ ปนเปื้ อน
แทนการฝั งกลบ
8) ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

จากการที่บริษทั ดาเนินกิจการในหลายประเทศทั ่วโลก ทาให้บริษทั มี
ความเสี่ยงด้านการเงินในหลายรูป แบบซึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงิน ตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อ ง ลูกหนี้ การค้า
ความเสีย่ งของคูค่ า้ การลงทุนและเงินกูต้ ่างๆ

การบริหารความเสีย่ งระดับกลุ่มของบริษทั ให้ความสาคัญกับการเฝ้ า
ระวังความไม่แน่ นอนของตลาดการเงิน และการบริหารจัดการเพื่อ ลด
ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น กับ ผลประกอบการของบริษ ัท โดยใช้
เครื่อ งมือ ประเภทอนุ พ ัน ธ์ท างการเงิน เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งบาง
ประการ ทัง้ นี้เพื่อทาให้ผลการดาเนินงานในอนาคตมีเสถียรภาพ

ทัง้ นี้ ความเสีย่ งหลักของบริษทั ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธุรกรรม นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอยู่ภ ายใต้การกากับดูแล
การค้า การระดมทุ น /การลงทุ น การลงทุ น สุท ธิในบริษ ัท ย่อ ยใน ของคณะกรรมการบริห ารของบริษ ัท โดยนโยบายของกลุ่ มบริษ ัท
ประกอบด้วย เรื่อ งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
ต่างประเทศ รวมถึงการซือ้ วัตถุดบิ ในสกุลเงินต่างประเทศ
อัต ราดอกเบี้ย ความเสี่ย งด้านสภาพคล่ อ ง ความเสี่ย งด้านการให้
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สิน เชื่ อ ลู ก ค้ า ความเสี่ ย งด้ า นวัต ถุ ดิ บ และความเสี่ ย งด้ า นการ
ด าเนิ น งาน ซึ่ง กลุ่ ม บริษ ัท ได้ก าหนดกรอบการบริห ารความเสี่ย ง
3. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในธุ รกรรมทางการเงินและธุรกรรม ดังต่อไปนี้
การค้า
1. ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษทั มีนโยบาย
ในปี 2563 มีความไม่แน่ นอนเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ทัง้ การระบาด และกลยุทธ์ดงั นี้:
ของโควิด -19 ความคืบ หน้ าของ Brexit ความตึงเครีย ดทางการค้า • บริษทั บริหารอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดจากการค้า โดยการจัดสรรให้
ความ ไม่ ส งบ ท างการเมื อ งในป ระเท ศไท ยและการเลื อ กตั ้ง
รายได้และค่าใช้จ่า ยเป็ นสกุลเงินเดียวกัน และการบริหารความ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เหตุก ารณ์ เหล่านี้ สร้างความเสี่ยงทาง
เสี่ย งโดยใช้ เครื่อ งมือ ประเภทอนุ พ ัน ธ์ท างการเงิน ตามความ
การเงิน โดยมีผ ลต่ อ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
เหมาะสม บริษทั ได้กาหนดนโยบายและอัตราส่วนของการป้ องกัน
ต่างประเทศเป็ นอย่างยิง่
ความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ เพื่อทาให้แต่ละธุรกิจสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
โควิด -19 มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า สกุ ล เงิน เมื่ อ ประเทศต่ า งๆ เริ่ ม ได้ ร ับ
ผลกระทบจากโควิ ด -19 จากนั ้น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความ • บริษทั บริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากธุรกรรมการกู้ยมื เงิน การ
ปล่อ ยกู้หรือ ฝากเงินในสกุลเงินต่างประเทศ โดยท าการป้ องกั น
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้โรคระบาด
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จานวน
ยังส่งผลกระทบต่ อความเสี่ยงทางการเงินหลักอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน และ • สาหรับการลงทุนต่างประเทศในรูปของเงินทุนที่ผลตอบแทนอาจ
มาในรูปของการจ่ายปั นผลหรือการลดทุน โดยการตัดสินใจเรื่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนเพื่อเข้าถือ
Brexit เป็ นปั จจัยที่ทาให้คา่ สกุลเงินผันผวนด้วยเช่นกันสาหรับค่าสกุล
หุน้ ของกิจการจะมาจากคณะกรรมการบริหารของบริษทั
เงินปอนด์เทียบกับยูโรและดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุ น
การนาเข้าและการตัง้ ราคาสินค้าของแบรนด์ John West และผลจาก 2. ในการบริห ารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษ ัท ใช้เครื่องมือ
อนุ พ นั ธ์ท างการเงิน เช่น สัญ ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้
การแปลงค่าเงิน
บรรลุอตั ราดอกเบีย้ เงินกูท้ ต่ี งั ้ เป้ าหมายไว้ทงั ้ แบบลอยตัวและคงที่
นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน รวมถึงนโยบายการต่างประเทศ
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งผลอย่างมีนัยสาคัญ ต่ออัตราแลกเปลี่ยน 3. ในการบริห ารความเสี่ย งด้า นการให้ สิน เชื่อ บริษ ัท มีน โยบาย
และท าให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อ นค่าเมื่อ เทียบกับ สกุลเงินหลัก ขัน้ ตอนและการควบคุมให้ความเสีย่ งนี้อยู่ในระดับต่ าที่สดุ โดยการทา
อื่นๆ ที่บริษ ัท มีธุรกิจอยู่ อาทิเช่น สกุลเงินยูโร เยน ปอนด์อ งั กฤษ ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสาหรับลูกค้าส่วนใหญ่
และเงินบาท
นอกจากนี้ บริษทั ได้เตรียมแผนระดมทุนหากเกิดเหตุจาเป็ น และการ
2. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ จากการกูย้ มื

แม้จะมีโรคระบาดโควิด -19 และตามมาด้วยวิกฤตการณ์ ท างการเงิน
หน่ วยงานกากับดูแลทั ่วโลกต่ างให้ค วามส าคัญ กับ การหาแนวทาง
รองรับ การยุ ติ ก ารใช้ ด อกเบี้ ย อ้ า งอิง LIBOR (London Inter-Bank
Offered Rate) และดอกเบี้ย เงิน กู้ยืม ระหว่างธนาคารอื่น ๆ ที่ได้ร บั
ผลกระทบ (ร่วมกับ LIBOR หรือทีเ่ รียกว่า ‘IBORs’)

ติดตามลูกหนี้ การค้า รวมถึงแผนการจากัดความเสี่ยงลูกหนี้ การค้า
โดยการทาประกันลูกหนี้การค้าหรือการซื้อ ขายลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วน
งานนี้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารรับ ผิด ชอบของที ม ดู แ ลเงิน สด เพื่อ ให้ บ ริษ ัท
สามารถติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ในช่วงทีเ่ กิดโรคระบาดโควิด19

แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่หลายประการ แต่แนวทางการรองรับ บริษทั ตระหนักดีถงึ การเปลีย่ นแปลงของ IBORs ซึ่งเป็ นกระบวนการ
นี้คาดว่าน่ าจะเกือบเสร็จสมบูรณ์ภายในสิน้ ปี 2564 เพื่อให้งบการเงิน ทีย่ งั ดาเนินอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงจากัดอยูท่ ่ี IBORs และอาจส่งผล
ต่อบริษทั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงที่ใช้ในเครื่องมือการกูย้ มื
สะท้อนผลจากการปฏิรปู IBOR ให้ได้มากทีส่ ดุ
สัญ ญาเช่ า หุ้น กู้ อนุ พ ัน ธ์ และการป้ องกัน ความเสี่ย ง ด้ว ยเหตุ น้ี
จากทีผ่ า่ นมา กลุ่มบริษทั มีผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษ ัท จึง พิจ ารณาปรับ เปลี่ย นเครื่อ งมือ ทางการเงิน และอนุ พ ัน ธ์
ดังนี้
ป้ องกันความเสีย่ งให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่นามาใช้แทนไปในเวลา
หน่วย:ล้านบาท เดียวกัน รวมทัง้ การนา ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol มาใช้
กับสัญญาอนุพนั ธุท์ ม่ี อี ยู่
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
13

54

972

1,256

84
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9) ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ
- ความเสีย่ งด้านการพัฒนาบุคลากร - ด้วยเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นบริษทั ผู้ผลิตและจาหน่ายอาหารทะเลอันดับหนึ่งของโลก และเป็ นผูน้ า
ในด้านนวัตกรรมของธุรกิจอาหารทะเลของโลก บริษ ัท มีการขยายการลงทุ นอย่างต่อ เนื่ องในบริษทั ย่อ ยและบริษทั ร่วม ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทาให้มคี วามจาเป็ นต้องสร้างผู้บริหารทัง้ ในระดับสูงและระดับกลาง และในสายงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ
รองรับการเติบโตที่ต่อเนื่องและที่สาคัญไปกว่านัน้ คือความท้าทายในการรักษาบุคลากรเหล่านัน้ ให้อยู่กบั บริษทั อย่างยั ่งยืน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าจะ
เติบโตอย่างยั ่งยืนและบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ
แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - การพัฒนาบุคลากรเป็ นสิง่ ที่บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์
ทีท่ รงคุณค่ามากทีส่ ดุ บริษทั มีการดาเนินงานต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทั โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร คือ พนักงานทุกคนเป็ นคนเก่ง มีคณ
ุ ค่าต่อองค์กร และมี
ศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทุ กคนสร้างคุ ณ ค่าให้กบั องค์กรในผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่ างกัน แต่ม ีความหมาย ไทยยูเนี่ ยนมีความเชื่อ ว่า
บุคคลากรทุ กคนมีความสามารถหรือมีข้อเด่นของตัวเอง ซึ่งทางบริษทั จะทาให้พนักงานทุกๆ คนรูแ้ ละช่วยให้พวกเขาสามารถนาข้อเด่นของ
ตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั องค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดังนัน้ ทุกคนจะได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้ าในสาย
อาชีพทีส่ อดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกันไป
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษทั และเป็ นพันธสัญญาของคณะผูบ้ ริหารระดับสูง มุ่งเน้นการ
นาเสนอวิธกี ารฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มี
มาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทัง้ การอบรมในห้อ งเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อ มูลย้อ นกลับ (Coaching and
giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ
- การจัดระบบการทางาน - ปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารขยายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศรวม
70 แห่ง โดยบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมแต่ละแห่งมีการประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ วัฒนธรรมและแนวทางบริหารที่อาจแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ การที่บริษทั มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความท้าทายในการบริหารจัดการเพื่อทาให้บริษทั ย่อยมีแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้อง
และเป็ นไปตามนโยบายเดียวกันทัง้ กลุ่มบริษทั เป็ นประเด็นที่บริษทั ตระหนักและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ในภาพรวมบรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
แนวทำงกำรด ำเนิ นงำน - บริษ ัท ให้ความส าคัญ กับ การบริห ารจัด การเป็ น สิ่งส าคัญ เพื่ อ ก าหนดนโยบายการด าเนิ น งานและ
เป้ าหมายของกลุ่มบริษทั ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทีมผูบ้ ริหารในบริษทั หลักทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีความรูค้ วามสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ มีการจัดการประชุมใหญ่ กบั บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ในและต่ างประเทศทุ กปี (TU
Global Conference) เพื่อสื่อสารนโยบายรวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริหารระดับสูงได้ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ร่วมกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันนาพาองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
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10) ความเสี่ยงที่เกิ ดใหม่
ความเสี่ยง

แนวทางการดาเนิ นงาน

การปฏิ รปู เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าและเคลื่อนย้ายตลาด การปฏิ รปู เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าและเคลื่อนย้ายตลาด
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รบั การยอมรับว่าเป็ นวิธที ่ยี ั ่งยืนในการลดแรง
กดดันต่อจานวนปลาในทะเลและการผลิตโปรตีนให้กบั ประชากรโลก
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ มีการพัฒนาในหลายด้านซึ่งอาจส่งผลต่อ
อุปสงค์ อุปทาน และต้นทุน

ไทยยูเนี่ยนปรับตัวตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกสูร่ ูปแบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผ่านการทางานของหลายหน่ วยงาน โดยผสมผสาน
การใช้มาตรต่างๆ รวมทัง้ การควบคุมและการดาเนินการภายใน
มาตรการทีป่ รับใช้ได้แก่

ยกตัวอย่างเช่น
• บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งใหม่ทเ่ี กิดขึน้ และจะทาการวิเคราะห์ใน
• การเพาะเลี้ ย งสัต ว์ น้ าได้ ร ับ ผลกระท บอย่ า งรวดเร็ว จากการ
ปี 2564 เพื่ อ ประเมิน ความเสี่ ย งและผลกระทบทางการเงิน ให้
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการเทคโนโลยี ภาคการเงิน การกากับ
แม่น ย ายิ่งขึ้น และด าเนิ น การปิ ดความเสี่ย ง อย่ างไรก็ต าม เรา
ดูแล รวมถึงนวัตกรรมอาหารสัตว์และเทคโนโลยีชวี ภาพ
ติดตาม ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นความเสีย่ ง และทบทวนมาตรการ
• การเคลื่อ นย้ายตลาดโลกของอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลาแซลมอน
ที่สามารถนามาปรับใช้ได้ในอนาคต เพื่อลดความเสียหายทางการ
ปลาสวาย และปลานิล
เงินให้น้อยทีส่ ดุ
• อนาคตของการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าทะเล
• บริษทั มีการกากับดูแลและขัน้ ตอนต่างๆ ที่ทนั ต่อทิศทางของตลาด
สาหรับไทยยูเนี่ยน การเปลี่ยนแปลงในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอาจ
การทบทวนแผนกลยุท ธ์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การทบทวน
ส่ง ผลกระทบต่ อ ธุร กิจ ของบริษ ัท โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในส่ ว นของ
การจัด การความเสี่ย งเชิ ง กลยุ ท ธ์ และโครงการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท่ี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ช่ เยือ กแข็ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ช่ เย็ น และผลิ ต ภัณ ฑ์ อ่ื น ที่
แข็งแกร่งในการสร้างประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึน้ และจากัดความ
เกีย่ วข้อง
เสีย่ ง
• บริษ ัท ยังคงลงทุ น อย่างต่ อ เนื่ อ งในบริษ ัท เทคโนโลยีอ าหารเพื่อ
เปิ ดทางสู่นวัตกรรม ในปี 2563 เราได้ลงทุ นในบริษ ัทเทคโนโลยี
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ า ซึง่ อยูใ่ นประเทศเยอรมนีและในประเทศไทยทีช่ ่อื
“HydroNeo GmbH” ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยจากัดความ
เสีย่ งในด้านนี้ให้กบั บริษทั
ขยะพลาสติ กในท้องทะเล

ขยะพลาสติ กในท้องทะเล

ขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็ นประเด็นระดับโลกที่มคี วามสาคัญ มาก
ยิง่ ขึ้นในไม่ก่ปี ี ท่ผี ่านมา สร้างความกังวลให้หลายฝ่ ายไม่เพียงแต่ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย แต่รวมถึงลูกค้าและผูบ้ ริโภคทั ่วโลก ขยะพลาสติกใน
ท้องทะเลอาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และการปรับตัวของ
ท้องทะเลอย่างมีนัยสาคัญ รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยู่
และสุขภาพของคนทีพ่ ง่ึ พาท้องทะเล

ไทยยูเนี่ ย นได้ริเริ่ม โครงการหลายโครงการเพื่อ ลดปริม าณขยะใน
ทะเล และลดอุ ป กรณ์ จับ ปลาที่ ถู ก ทิ้ ง ไว้ หรือ สู ญ หายในทะเล
(ALDFG) ซึ่งรวมถึงโครงการที่บ ริษ ัท ได้เข้า ร่ว มกับ Global Ghost
Gear Initiative (GGGI) ปั จ จุ บ ัน บริษ ัท ก าลัง หาวิธี ท่ี จ ะท าให้ บ รรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้
และได้ประกาศพันธกิจที่จะให้บรรจุภ ณ
ั ฑ์ของผลิตภัณ ฑ์ภายใต้แบ
รนด์ของบริษทั ทัง้ หมดสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่ รีไซเคิล หรือย่อย
สลายได้ โดยตัง้ เป้ าไว้ว่าภายในปี 2568 เฉลี่ยร้อยละ 30 เป็ นส่วนที่
นามารีไซเคิลได้ นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมกับพนักงานและชุมชน
อย่างสม่ าเสมอในการลดของเสีย การรีไซเคิล และการขจัดของเสีย
อย่างเหมาะสม
ในปี 2563 หนึ่ งในโครงการภายใต้กลยุท ธ์ SeaChange ได้โปรโมท
การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ยี ั ่งยืนของแบรนด์ซเี ล็คในการเปลี่ยนจากพลาสติก
เป็ นกระดาษในส่วนของผลิตภัณฑ์ทูน่าสเปรด
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ตัง้ แต่ปี 2562 ทีมของเราทั ่วโลกได้มสี ่วนในหลายโครงการที่ช่วยขจัด
ขยะพลาสติ ก และการทิ้ ง ขยะในท้ อ งทะเล โดยประกอบไปด้ ว ย
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมดาน้ าเก็บขยะ #GhostGearReborn ใน
ประเทศไทย ซึ่งจัดร่วมกับ GGGI นอกจากนี้ เรายังได้จดั กิจกรรมทา
ความสะอาดชายทะเลและคลองโดยทีมจากทั ่วโลก
เช่ น ที ม จากทั ว่ ยุ โ รปโดยที ม ส านั ก งาน John West ในสหราช
อาณาจักร ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ส่วนพนักงานแบรนด์ซีเล็ค
ได้มาช่วยกันทาความสะอาดหาดบ้านเพ ชายทะเลฝั ง่ ตะวันออกของ
ประเทศไทย และพนักงาน Mareblu ร่วมกับจิตอาสาจาก
Legambiente ในการท าความสะอาด Cascina Mulini Ascuitti ใน
สวน Monza
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3. การขับเคลื่อนธุรกิ จเพื่อความยั ่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั ่งยืน
ภาพรวมการพัฒนาที่ย ั ่งยืน
การพัฒนาที่ย ั ่งยืนมีความสาคัญ ต่ออนาคตของธุรกิจและการเติบโต นอกจากนี้ ความยั ่งยืนยังเป็ นพื้นฐานให้กบั ทัง้ พนั กงานและ
ชุมชนทั ่วโลกที่ม ีความรับผิดชอบต่อสังคม การดาเนินธุร กิจอย่างโปร่งใสนับเป็ นรากฐานสาคัญ สาหรับวิสยั ทัศน์ องค์กรในการเป็ นผู้นาด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อ ถือ ที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะแสดงถึงความสาเร็จที่เกิดขึ้น แล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ไทยยูเนี่ ยนมีการพัฒ นาเรื่อ ง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ไทยยูเนี่ ย นมีความรับ ผิด ชอบในการกาหนดมาตรฐานการดาเนิ นงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อ ม และเศรษฐกิจสาหรับ ทุ กการการ
ดาเนินงานทัง้ หมดและในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยความตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นผูน้ า ใส่ใจต่อความต้องการ
ของผูม้ สี ่วนได้เสีย ด้วยกลยุทธ์ SeaChange® ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ความยั ่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพนั ธกิจต่างๆ ที่วดั ผลได้ในการผลักดันให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริง และเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีย่ ั ่งยืนในแนวทางการดาเนินงาน
SeaChange® มีเป้ าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึน้ กับทัง้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก นอกจากนี้ ยังมี
ความมุ่งมั ่นที่จะ “สร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ใี ห้กบั ผูค้ น และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” เพราะตระหนักว่าท้องทะเลและอาหารทะเล
มีบทบาทสาคัญ ต่อการจัดการกับความท้าทายที่กาลังมีอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ ดตี ่อ
สุขภาพและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการให้กบั ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การสร้างความเป็ นอยู่ท่ดี ใี ห้กบั ผูค้ น และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
จะช่วยให้เราพัฒนากลยุทธ์ SeaChange® อย่างต่อเนื่อง
แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั ่วโลกอย่างมีนัยสาคัญเมื่อปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ รวมถึงไทยยูเนี่ยน แต่
เรายังคงให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายด้านความยั ่งยืนและการกาหนดมาตรฐานเพื่อให้อุตสาหกรรมอื่นตาม ใน
ปี 2563 ไทยยูเนี่ยนมีความภูมใิ จทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกอยูใ่ นดัชนีความยั ่งยืนดาวโจนส์เป็ นปี ท่ี 7 ติดต่อกัน และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก
ปี ท่ีแล้วและมีคะแนนรวมที่เพิม่ ขึ้น ทาให้ ได้อนั ดับ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลก แม้ว่า โรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน แต่ยงั คงดาเนินโครงการและนโยบายต่างๆ เพื่อความก้าวหน้ าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาด้านความยั ่งยืน นอกจากนี้ ยังทางาน
ร่วมกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและภาคประชาสังคมในวงกว้าง และถึง โรคโควิด-19 จะทาให้ไม่สามารถพบกับ ผูม้ สี ่วนได้เสียแบบพูดคุยกัน
ต่อหน้าได้ แต่บริษทั ก็ยงั คงมีสว่ นร่วมในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ และการเข้าร่วมในเวทีต่างๆ ทั ่วโลก
SeaChange® จะเป็ นการแนวทางการดาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุมตัง้ แต่วธิ กี ารดูแลท้อง
ทะเลไปจนถึงวิธกี ารจัดการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อพนักงานไปจนถึงการสร้างอนาคตทีด่ ขี น้ึ ให้กบั ชุมชนทีอ่ ยูร่ อบบริเวณโรงงาน
หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั ่งยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้อย่างเต็ม
รูปแบบ หมายถึง ตัง้ แต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
จะทาให้สามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดาเนินงานในเรื่องสาคัญ ได้ เช่น เรื่องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ
การเป็ น หนึ่ งในบริษ ัท อาหารทะเลที่ใหญ่ ท่ีสุดในโลก ท าให้ตระหนักดีว่า ต้อ งมีท งั ้ ความรับ ผิดชอบและศักยภาพในการเป็ นผู้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ มีความมุ่งมั ่นที่จะ “สร้างความเป็ นอยู่ท่ดี ใี ห้กบั ผู้คน ดูแลและรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ” ทัง้ นี้ เราเข้าใจวิธแี ก้ปัญหา
โดยอาศัยท้องทะเลเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศและลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทั ่วโลกมีความสาคัญ ท้องทะเลเป็ น
รากฐานของธุรกิจ และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลก็มคี วามสาคัญยิง่ ต่ออนาคตของโลกใบนี้และต่อสูก้ บั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนเป็ นบริษทั ผู้ผลิตอาหารและเป็ นบริษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ EP
100 ซึง่ เป็ นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดขององค์กร The Climate Group ซึง่ การเข้าร่วมนี้เป็ นหนึ่งในพันธกิจของบริษทั ทีจ่ ะจัดการ
กับปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และปั ญหานี้ยงั ส่งผลกระทบต่อท้องทะเลทั ่วโลกอีกด้วย
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ภาพรวมผลงานด้านความยั ่งยืนในปี 2563
• การได้รบั คัด เลือ กอยู่ในดัช นี ความยั ่งยืนดาวโจนส์เป็ น ปี ท่ี 7 ติดต่ อ กัน ซึ่งมีกลยุท ธ์ค วามยั ่งยืน SeaChange® ที่ขบั เคลื่อนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั ่วโลก
• การเปิ ดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน แห่งที่ 5 ในจังหวัดสมุทรสาคร สาหรับบุตรแรงงานข้ามชาติ
• การได้รบั รางวัลเกียรติคุณการเปิ ดเผยข้อมูลความยั ่งยืน จากสถาบันไทยพัฒ น์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• การเป็ นบริษทั อาหารทะเลและบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ EP100 ซึ่งเป็ นเรื่อง
ของการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด ขององค์กร The Climate Group
• ดร. ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒ นาที่ย ั ่งยืน ติดอยู่ในรายชื่อ Most Creative People in Business ปี 2563 จาก
นิตยสาร Fast Company ทีใ่ ห้การยอมรับเรื่องการใช้เทคโนโลยีดา้ นนวัตกรรมในการเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั ่วโลก
• การได้รบั รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิท ธิมนุ ษยชน ประจาปี 2563 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงยุตธิ รรม
• การได้ร บั รางวัล SDG Impact Award จากงาน Responsible Business Award ประจ าปี 2563 ที่ย กย่ อ งโครงการริเริ่ม ทัว่ โลกที่
ขับเคลื่อนตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
• การสนับสนุ นงาน Thailand Sustainability Expo ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่าง GC และไทยเบฟ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม
เกีย่ วกับความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
ปี 2563 เป็ นปี ท่ีครบ 5 ปี ของการดาเนินกลยุทธ์ SeaChange® ซึ่งการดาเนินงานนัน้ ท้าทายแต่เราภูมใิ จกับความสาเร็จที่เกิดขึ้น
ตัง้ แต่การทางานเพื่อให้ม ั ่นใจว่า มหาสมุทรของเราจะมีความยั ่งยืนมากขึน้ การออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้แรงงานมีการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย
และทางานอย่างปลอดภัย ตลอดจนการทางานกับเรือประมงที่จดั หาวัตถุดบิ เพื่อให้มกี ารดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบและถูกกฎหมาย
สาหรับการดาเนินกลยุทธ์ SeaChange® อีก 5 ปี ขา้ งหน้า โดยกาหนดวัตถุประสงค์ใหม่ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและการส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการทีด่ ดี ว้ ยอาหารทะเลทีม่ คี วามยั ่งยืน ทัง้ นี้ ยังคงทางานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล การทีห่ นึ่งในพันธกิจ คือการจัดการกับปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เรา
จะมุ่งมั ่นปฏิบตั ิต ามเป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยั ่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 13 เรื่อ งการรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
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แผนงานหลัก
แรงงานปลอดภัยและ แรงงานที่
ถูกกฎหมาย
การจ้างงานทีป่ ลอดภัยถูกกฎหมาย
และมีเสรีภาพในการเลือกงานทัง้
ในสถานประกอบการของบริษทั
และในห่วงโซ่อุปทานซึง่ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อไทยยูเนี่ยน

การดาเนิ นงานด้วย
ความรับผิดชอบ
วิธกี ารดาเนินงานของบริษทั
ต้องคานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และแสดงถึงหน้าทีใ่ นการ
ดูแลและปฏิบตั ติ ่อแรงงาน
ของบริษทั

แผนงานและเป้ าหมาย การจ้าง
แรงงานทีเ่ ป็ นธรรม

แผนงานและเป้ าหมาย การ
จัดหาวัตถุดบิ ด้วยความ
รับผิดชอบ

การจัดหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ เป็ น
เรื่องสาคัญอย่างยิง่ ในการ
ปรับปรุงแนวทางเพื่อความ
โปร่งใส และแนวทางการ
ดาเนินงานของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลทัง้ หมด
แผนงานและเป้ าหมาย การ
ดาเนินงานด้วยความ
รับผิดชอบ

ผู้คนและชุมชน
ทีไ่ ทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องผูท้ อ่ี าศัยและ
ทางานในภูมภิ าคทีบ่ ริษทั มีการ
ดาเนินธุรกิจอยู่

แผนงานและเป้ าหมาย ของผูค้ น
และชุมชน

SeaChange® เป็ นแผนบูรณาการ ซึง่ มีการดาเนินการ 4 ด้าน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมทัง้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั ่วโลก
หลักการดาเนิ นงาน
การกากับดูแลที่ดี
ความเป็ นผูน้ าทีแ่ ข็งแกร่ง มีนโยบายและ
กระบวนการดาเนินงานย่อมรับรองว่า การ
ดาเนินธุรกิจของเราจะเน้นการขับเคลื่อนเป้ า
หมายความยั ่งยืนของเราและการดาเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมในทุกสถานประกอบการทั ่ว
โลกของเรา

ความโปร่งใส
บริษทั มุง่ มั ่นทีจ่ ะสื่อสารกับผูม้ สี ว่ นได้
เสีย ลูกค้า และทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสทีส่ ดุ มีการ
แบ่งปั นองค์ความรู้ และรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอ

พันธมิตรและความร่วมมือ
บริษทั จะยังคงแสวงหาความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องกับองค์การนอกภาครัฐ ภาครัฐ และ
พันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อทางานร่วมกัน
ในโครงการริเริม่ ต่างๆ ทีอ่ อกแบบมาเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา โดย
บริษทั จะนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้มาแบ่งปั น
เพื่อให้ทงั ้ อุตสาหกรรมได้รบั ประโยชน์ จาก
ประสบการณ์และสิง่ ทีเ่ ราค้นพบ

เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
การดาเนินงานของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล และความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จาก
โครงการต่างๆ ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับพันธสัญญาของ
บริษทั ในฐานะเป็ นภาคีขอ้ ตกลงแห่งสหประชาชาติ การดาเนินงานทัง้ หมดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ SeaChange® โดยไทยยูเนี่ยนจะเน้นไป
ทีเ่ ป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติทุกเป้ าหมาย แต่จะมุง่ เน้นไปทีเ่ ป้ าหมาย 3 ประการเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมในวงกว้าง
ด้วยความต้องการทีจ่ ะจัดการเรื่องความหิวโหยและผลิตอาหารทะเลทีต่ งั ้ อยูบ่ นหลักจริย ธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีหมายถึง เรามีเครื่องมือมากขึน้ ทีจ่ ะจัดการเพื่อให้แน่ ใจว่า อาหารของเรามีการผลิตอย่างยั ่งยืน และเรากาลังมุง่ มั ่นทางานเพื่อรักษา
ปริมาณปลาในท้องทะเลให้คงไว้สาหรับคนรุน่ ต่อไป
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สิทธิมนุษยชน
1. ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุ นและเคารพการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของนานาชาติ
2. ไม่ขอ้ งแวะกับการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงาน
3. ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั ่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง
4. ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
5. ขจัดการใช้แรงงานเด็ก
6. ขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพ
สิง่ แวดล้อม
7. ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการดาเนินการป้ องกันปั ญหาสิง่ แวดล้อม
8. แสดงความคิดริเริม่ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมในวงกว้าง
9. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน
10. ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นทุกรูปแบบ รวมไปถึงการบังคับขูดรีด และการรับสินบน
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
การประเมินความเสีย่ งประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญ
วิธหี นึ่งที่ใช้ในการประเมินประเด็นที่มนี ัยสาคัญ คือ การประเมินผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยง โดยการทบทวนกิจกรรมและ
ความร่วมมือ ต่างๆ การประเมินกฎระเบียบที่กาลังจะเกิดขึ้นและการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ ความพึงพอใจและความคิดเห็นจากคู่ค้า
รวมถึงประวัตแิ ละความเสีย่ งของสื่อ ไทยยูเนี่ยนยังคงติดตามประเด็นที่มนี ัยสาคัญและผลกระทบที่มตี ่อเรื่องความเสีย่ งภายใน ประเด็นความ
เสีย่ งต่างๆ เหล่านี้ ได้ถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส สิง่ สาคัญคือ การไม่เพียงจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่เข้าใจว่า
เป็ นเรื่องที่สาคัญในฐานะที่เป็ นผูน้ าด้านอาหารทะเลระดับโลกเท่านัน้ แต่เรายัง ต้องจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่มคี วามสาคัญต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
และพันธมิตรต่างๆ ทั ่วโลก
ประเด็น หลัก ต่ า งๆ ที่ แ สดงในแผนภาพประเด็น ที่ ม ีนั ย ส าคัญ นั น้ มีค วามคล้ า ยกับ แผนงานหลัก ที่ อ ยู่ ในกลยุ ท ธ์ค วามยั ่งยืน
SeaChange® โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปกป้ องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบยังคงเป็ นประเด็นหลักทีส่ าคัญ
อันดับต้น อย่างไรก็ดี ไทยยูเนี่ยนกาลังทางานต่อเนื่องเพื่อดาเนินการกับประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญเหล่านัน้ ร่วมกับสถาบันการศึกษา บริษทั อาหาร
ทะเลที่ใหญ่ ท่สี ุดของโลก 9 บริษทั ผ่านความร่วมมือทาง SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรภายนอกต่างๆ
เช่น GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อจัดการกับปั ญหาพลาสติกในท้องทะเลที่เพิม่ ขึน้ รวมถึงการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ประเด็นเหล่านี้จะยังคงเป็ นเรื่องหลักที่สาคัญสุดสาหรับไทยยูเนี่ยน และกลยุทธ์ SeaChange® ในอีก 5 ปี จากนี้
และต่อไป
เนื่องจากไทยยูเนี่ยนมีการดาเนินงานอยู่ท ั ่วโลก ดังนัน้ ประเด็นด้านความยั ่งยืนที่มนี ัยสาคัญ และกระทบกับ ไทยยูเนี่ยน จึงมีความ
ซับซ้อ นและเชื่อ มโยงหลายทวีป ซึ่งการประเมิน ประเด็นที่ม ีนัยสาคัญ เราได้ท าการวิเคราะห์การดาเนินงานทั ่วโลก เพื่อ ระบุและจัดลาดับ
ประเด็นที่สาคัญ ที่สุดต่อ ผู้ม ีส่วนได้เสียและธุรกิจ โดยรวม ไทยยูเนี่ ยนท างานร่วมกับ ผู้ม ีส่วนได้เสียหลักอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้เข้าใจและ
จัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ งด้านความยั ่งยืน และสามารถกาหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับความท้าทายทีเ่ กิดกับองค์กรได้
โดยการจัดท ากระบวนการมีส่ วนร่วมของผู้ม ีส่วนได้เสียเพื่อ ทบทวนและใส่ข้อ มูลลงในเป้ าหมายปี 2568 ของกลยุท ธ์ SeaChange® โดย
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้สรุปไว้ในตารางด้านล่าง
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ผู้มีส่วนได้เสีย
นักลงทุน

ประเด็น
•
•
•

•
คูค่ า้

ลูกค้า

•
•
•
•
•

การตอบสนองของไทยยูเนี่ ยน

การปรับปรุงผลการดาเนินงานทาง
ธุรกิจ
การกากับดูแลที่ดี
ความโปร่งใสของข้อมูล

•

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
การค้าขายทีเ่ ป็ นธรรม
ความคาดหวังต่อความสม่าเสมอของ
บริษทั
ปริมาณการสั ่งสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและ
โภชนาการ)
ฉลากสิง่ แวดล้อม (เช่น MSC,
dolphin safe, ASC, BAP และฉลาก
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์)

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ผูบ้ ริโภค

•
•
•
•
•
•

ฉลากสิง่ แวดล้อม
การตัง้ ราคาทีแ่ ข่งขันได้ในตลาด
ความปลอดภัยด้านอาหาร
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและ
โภชนาการ)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
ฉลากสิง่ แวดล้อม (เช่น MSC,
dolphin safe, ASC, BAP และฉลาก
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์)
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ความโปร่งใสและการการกากับดูแล (การ
ป้ องกันการทุจริต การเปิ ดเผยข้อมูล
นโยบายทางภาษี และการรายงาน)
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะ
รายไตรมาสเพื่อให้ขอ้ มูลด้านความยั ่งยืน
ล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการ
รักษาสิง่ แวดล้อม
การจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ (การ
ตรวจสอบย้อนกลับ ความหลากหลาย)
จรรยาบรรณธุรกิจด้านเรือประมง
การตรวจประเมินคูค่ า้ และการสร้างศักยภาพ
นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)
การเพิม่ การสื่อสารและการจัดประชุมพูดคุย
เรื่องความยั ่งยืนกับลูกค้าทั ่วโลก
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มคี วาม
ยั ่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า
การจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการ
รักษาสิง่ แวดล้อม
การนาเสนอข้อมูลล่าสุดเรื่องการทางาน
ร่วมกับ GGG พันธกิจด้านปลาทูน่า และ
รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดบิ
ร่วมกับ WWF

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร)

•
•

การจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ
ข้อมูลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์
กระป๋ องและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
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ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ประเด็น
•
•
•
•

แรงงานรายวัน / แรงงานข้ามชาติ

•

องค์การนอกภาครัฐ

•
•
•
•
•
•

การตอบสนองของไทยยูเนี่ ยน

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ทีเ่ ป็ นธรรม
แนวปฏิบตั ติ ่อแรงงานทีเ่ ป็ นธรรม
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ความสมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทางาน

•

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ทีเ่ ป็ นธรรม
แนวปฏิบตั ติ ่อแรงงานทีเ่ ป็ นธรรม
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
การมีสว่ นร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อม
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
องค์กรระหว่างประเทศ

สถาบันการศึกษา

•
•

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

•

•

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
การมีสว่ นร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อม

•

•
•
•
•

สื่อ

•
•

การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
การเปิ ดเผยข้อมูลให้ทนั ต่อเหตุการณ์

•
•
•
•
•

•
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สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบตั ติ ่อแรงงานที่
เป็ นธรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
โปรแกรมการจัดการ
โปรแกรมการปรับมาตรการการทางานให้
สอดคล้องกันทั ่วโลก
โครงการ Brand ambassador และ Thai
Union Global Rollout
สิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบตั ติ ่อแรงงานที่
เป็ นธรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการ
รักษาสิง่ แวดล้อม
รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดบิ
ร่วมกับ WWF
ความโปร่งใสและการกากับดูแล (การป้ องกัน
การทุจริต การเปิ ดเผยข้อมูล นโยบายทาง
ภาษีและการรายงาน)
รายงานความโปร่งใส ของบริษทั
ไทยยูเนี่ยนยุโรป
ความโปร่งใสและการกากับดูแล (การป้ องกัน
การทุจริต การเปิ ดเผยข้อมูล นโยบายทาง
ภาษีและการรายงาน)
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเช่น การ
ประชุมร่วมกับ ILO
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการ
รักษาสิง่ แวดล้อม
ชุมชน
การร่วมมือกับ Stockholm Resilience
Centre ผ่านทาง SeaBOS
การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์
ความโปร่งใสและการกากับดูแล (การป้ องกัน
การทุจริต การเปิ ดเผยข้อมูล นโยบายทาง
ภาษีและการรายงาน)
การมีสว่ นร่วมในประเด็นทีส่ าคัญ
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3.3 การจัดการด้านความยั ่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม
ไทยยูเนี่ยนมีการริเริม่ โครงการมากมายในสถานที่ประกอบการที่ช่วยให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และได้จดั การ
กับประเด็นที่มนี ัยสาคัญบางประการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
เราจึงเน้นไปยังเป้ าหมายประการที่ 12 เรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ย ั ่งยืน และเป้ าหมายประการที่ 13 เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และมีการกาหนดเป้ าหมายอยูใ่ นแผนงานหลักของกลยุทธ์ SeaChange® ด้านการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อมของโลกเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสียนัน้
มีผลกระทบเชิงลบต่อท้องทะเลของเรามากขึน้ เรื่อยๆ และยังเป็ นการคุกคามสัตว์ทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ที่เรามีการพึง่ พาอยู่ดว้ ย ดังนัน้ วิธกี าร
ดาเนินงานต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลแรงงานในวิธกี ารดาเนินงาน ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั ่นที่จะ
ปกป้ องสิง่ แวดล้อมด้วยการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการริเริม่ โครงการต่างๆ ในสถานประกอบการเพื่อ
นาไปสู่การลดการใช้น้ า ลดการใช้พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน การลดของเสียฝั งกลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านสิง่ แวดล้อมของบรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นส่วนประกอบสาคัญที่สุดของทุกผลิตภัณฑ์ และมีส่วนสาคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้อม การริเริม่ การ
พัฒนาและใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีย ั ่งยืนเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม จากการสารวจบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ยี ั ่งยืนในการวิจยั ด้านนวัตกรรม จึงมั ่นใจ
งานวิจยั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนบรรลุเป้ าหมายที่จะลดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม และบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ไทยยูเนี่ยนมีพนั ธกิจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ยี ั ่งยืนโดยมีเป้ าหมายว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ในแบรนด์ทงั ้ หมด 100% สามารถนามาใช้ซ้า นา
กลับมาใช้ใหม่ หรือสามารถย่อยสลายได้ภายในปี 2568 นอกจากนี้ ยังมีความมุง่ มั ่นที่จะให้บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเฉลีย่ 30% ใช้วตั ถุดบิ ทีท่ าจากวัสดุ
ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2568
จากพันธกิจทีจ่ ะสร้างความเป็ นอยูท่ ่ดี ใี ห้กบั ผูค้ น และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ไทยยูเนี่ยนกาลังทางานเพื่อจัดการ
ปั ญหาพลาสติกในท้องทะเล นอกจากนี้ซากอุปกรณ์ ประมง การสูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมง (ALDFG) หรือ Ghost Gear นัน้ เป็ นภัย
คุกคามต่อสัตว์ท่อี ยูใ่ นท้องทะเล เพราะมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะทาให้ปริมาณปลาในท้องทะเลลดลง ทาลายชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละทาให้สตั ว์นบั ล้าน
ตัว ต้อ งเสีย ชีวิต ลงทุ กปี ดังนัน้ ในปี 2561 ไทยยูเนี่ ย นได้ เข้าร่วมกับ GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อ ขับ เคลื่อ นปั ญ หาการทิ้ง
อุปกรณ์ประมงให้ลดลง มุง่ มั ่นที่จะทาให้ท้องทะเลมีความสะอาดและปลอดภัยจากปั ญหาการทิ้งอุปกรณ์ประมงและขยะในท้องทะเลทั ่วโลกด้วย
การผลักดันการแก้ปัญ หาที่ย ั ่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ การสนับสนุ น ความมุ่งมั ่นนี้ พนักงานของเราทัว่ โลกได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการทาความ
สะอาดชายหาด คลอง และสวนสาธารณะในชุมชนท้องถิน่ ของพวกเขา
ในปี 2563 ไทยยูเนี่ ยนเป็ นบริษทั ผู้ผลิตอาหารและเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายแรกที่เข้าร่วม
โครงการ EP 100 เรื่องของการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดขององค์กร The Climate Group ไทยยูเนี่ยนมีพนั ธกิจที่จะจัดการกับปั ญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่จะส่งผลกระทบต่อท้องทะเลทั ่วโลก โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมายที่จะใช้พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นเป็ น
สองเท่าภายในปี 2574 โดยเทียบกับฐานข้อมูลในปี 2559
ในปี 2563 เราสามารถบรรลุเป้ าหมายเรื่องการลดอัตราการใช้น้ า และการลดขยะฝั งกลบได้ก่อนเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยสามารถ
ลดอัตราการใช้น้ าและปริมาณขยะฝั งกลบได้ 26% และ 69% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 และยังมีความก้าวหน้าสาหรับเป้ าหมายการลด
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
นอกจากนี้ เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 23 หรือประมาณ 87,547 กิโลกรัมต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ สาหรับโครงการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทัง้ หมดนี้ทาให้ไทยยูเนี่ยนประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐตัง้ แต่ปี 2559 ด้วยความพยายามเหล่านี้ ไทย
ยูเนี่ยนกาลังมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรทีล่ ดการใช้คาร์บอนและลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกทีม่ ผี ลต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
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3.4 การจัดการด้านความยั ่งยืนในมิติสงั คม
นโยบายด้านความยั ่งยืนทางสังคม
การจ้างงานทีป่ ลอดภัยและถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการทางานทัง้ ในสถานประกอบการและในห่วงโซ่อุปทานมีความสาคัญอย่าง
ยิง่ ต่อไทยยูเนี่ยน มีการพิจารณาถึงวิธกี ารที่สามารถตอบสนองได้หรือดาเนินการได้มากกว่ากรอบการทางานระดับสากล เช่น หลักปฏิบตั ขิ อง
สหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุ ษยชน กฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่ และที่สาคัญที่สุดคือ การสร้างความมั ่นใจว่า พนักงานทางานอย่างปลอดภัย
และถูกกฎหมายเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถมีสว่ นร่วมในสังคมอย่างเต็มที่
ไทยยูเนี่ยนทราบดีว่า การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดบิ อย่างครบวงจรของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ตัง้ แต่การจับไป
จนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจะช่วยระบุปัญหาด้านแรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง รวมทัง้ มีการรับฟั งข้อกังวลจากแรงงาน เรา
มีความมุ่งมั ่นดาเนินงานในเรื่องนี้และเพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามเป้ าหมายประการที่ 8 ของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งส่งเสริมเรื่องการจ้างงานที่มคี ุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจสาหรับชุมชนและผู้คนทั ่วโลก นอกจากนี้ ยัง
พยายามดาเนินการตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพยายามสร้างมาตรฐาน วิธกี าร และขัน้ ตอนด้านความปลอดภัย อย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ปี ท่ผี ่านมาไทยยูเนี่ยนได้ออกแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสยุคใหม่อย่างโปร่งใสที่ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีระยะเวลา
ครอบคลุมถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ของประเทศอังกฤษ (Modern Slavery Act 2015)
และในปี 2563 มีการออกนโยบายการไม่ตอบโต้ของไทยยูเนี่ยนที่จดั ทาขึ้น เพื่อส่งเสริมพนักงานทุกคน รวมถึงเจ้าหน้ าที่ พนักงาน ผู้บริหาร
ผูร้ บั เหมา และลูกจ้างชั ่วคราว กล้าแจ้งข้อกังวล ขอคาแนะนา ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ หรือกล้าเข้าร่วมเป็ นพยานหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนการฝ่ าฝืนมาตรฐานจริยธรรม โดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวว่าจะได้รบั การตอบโต้
จากการเกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็ นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนให้ความ
สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรก มีการใช้ระบบการตรวจสอบและมาตรการป้ องกันอย่างเคร่งครัดทั ่วโลก รวมถึงมีการทดสอบและติดตามผู้ท่มี กี าร
สัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยอย่างเข้มงวด มีนโยบายการแบ่งแยกสถานทีท่ างานเพื่อลดความเสีย่ งของการปนเปื้ อนข้ามสถานทีท่ างาน การเข้มงวด
การเดินทางเพื่อ ธุรกิจเพื่อ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และแนวทางการปฏิบ ัติงานจากที่บ้านเพื่อช่วยให้พ นักงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ภายใต้เสาหลักเรื่องผู้คนและชุมชน ไทยยู เนี่ ยนมีความมุ่งมั ่นที่จะช่วยพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ของผู้คนที่อยู่อาศัยและ
ทางานในพืน้ ที่ท่ีดาเนินธุรกิจอยู่ โดยรวมถึงการทาความสะอาดสภาพแวดล้อมทางทะเล และการทางานเพื่อยุตคิ วามหิวโหยผ่านการบริจาค
อาหาร และการช่วยเหลือ ด้านมนุ ษยธรรมแก่ชุมชนที่ประสบภัยพิบ ั ติ ไปจนถึงการให้ความรู้แก่เด็ก และให้ข้อ มูลทางด้านโภชนาการแก่
ผูบ้ ริโภคและชุมชนท้องถิน่ และจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้มกี ารบริจาคไปยังชุมชนทั ่วโลก ซึง่ ประกอบด้วย
การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารจากแบรนด์ SEALECT และ FISHO ในประเทศไทย แบรนด์ King Oscar ในประเทศจีนที่มอบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
ให้กบั โรงพยาบาลในประเทศจีน แบรนด์ MerAlliance และแบรนด์ Petit Navire ที่ประเทศฝรั ่งเศสสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ให้กบั Age UK ซึ่งเป็ น
ชุมชนผูส้ ูงอายุ และแบรนด์ Chicken of the Sea บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 500,000 ชิ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ผเู้ ดือดร้อนในสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้เรายังทางานร่วมกับพันธมิตรต่ างๆ เพื่อให้ความรูใ้ นการทางานเช่น การอบรมสุขภาพและความปลอดภัย และเมื่อปี ท่แี ล้ว ไทยยู
เนี่ยนได้เปิ ดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน แห่งที่ 5 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเตรียมความพร้อ มบุ ตรของแรงงานข้ามชาติ
สาหรับเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย ทัง้ นี้ เรื่องของการศึกษาจะช่วยสนับสนุ นเป้ าหมายประการที่ 8 ของการพัฒ นาอย่างยั ่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ
ห่วงโซ่อุปทาน
ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั ่นทีจ่ ะดาเนินการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความโปร่งใส่ในห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็ นอุตสาหกรรม
ที่มคี วามซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็ นการท าประมงแบบจับ หรือการท าประมงแบบเพาะเลี้ยง ด้วยความซับซ้อนของอุตสาหกรรม จึงตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนินการเชิงรุกเพื่อรับมือต่อประเด็นทีเ่ กิดขึน้ ใหม่และประเด็นที่ยงั คงอยู่ต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มี
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การเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุป ทาน เป็ นหัวใจของการดาเนินงานด้านจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบภายใต้กลยุทธ์ความ
ยั ่งยืน SeaChange® ซึง่ มีความสาคัญต่อการจัดการธุรกิจให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดบิ เป็ นเรื่อ งสาคัญในการปรับปรุงแนวทางด้านความโปร่งใส และการดาเนินงานของ
ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทัง้ หมด เมื่อมีการตรวจสอบย้อนกลับ เราสามารถสอบกลับทุกผลิตภัณฑ์ตงั ้ แต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อม
บริโภค และสามารถมั ่นใจว่าคู่ค้าปฏิบตั ติ ามพันธกิจด้านความยั ่งยืนเหมือนกับไทยยูเนี่ ยน หากปราศจากระบบการตรวจสอบย้อนกลับอย่ าง
เต็มรูปแบบในห่วงโซ่อุปทานแล้ว จะไม่สามารถเริม่ ต้นทาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้ ด้วยเหตุน้ี จึงถือว่าการตรวจสอบ
ย้อนกลับเป็ นหัวใจสาคัญของกลยุทธ์ SeaChange®
แผนงานการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ มิได้มุ่งเน้ นเพียงการตรวจสอบย้อนกลับเท่านัน้ แต่เน้ นเรื่องของการมีส่วนร่วมอีก
ด้วย เมื่อปี ท่แี ล้ว ได้มกี ารออกนโนบายเพื่อการจัดการวัตถุดบิ ปลาทูน่าด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมการ
ดาเนินกิจกรรมต่ างๆ เพื่อผลักดันการพัฒ นาด้านความยั ่งยืน ทุกแง่มุม ในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง มองคู่ค้าเป็ นหุ้นส่วน สนับสนุ นและ
ส่งเสริมคู่ค้าให้สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระดับสูงของลูกค้า และความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ มีการทางานต่อเนื่องกับ Global
Dialogue on Seafood Traceability (GDST) เพื่อสนับสนุ นการทดลองมาตรฐาน GDST 1.0 ในห่วงโซ่อุปทานของการทาประมงแบบจับจาก
ธรรมชาติ และการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า รวมถึงการทดสอบมาตรฐานการทางานร่วมกัน
วิธกี ารบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษทั มุ่งเน้นไปที่การจัดหาวัตถุดบิ ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เนื่องจากกระบวนการ
เหล่านี้มโี อกาสสูงทีจ่ ะนามาซึ่งความเสีย่ ง นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความจาเป็ นในการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานในส่วนของวัตถุดบิ ประเภท
อื่น ตัง้ แต่บรรจุภณ
ั ฑ์ไปจนถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่อาหารทะเล และการขนส่ง ไทยยูเนี่ยนยังท างานต่อเนื่อง ร่วมกับพันธมิตรในเชิงลึกเพื่อ
เข้าถึงและเข้าใจในการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2563 ไทยยูเนี่ ยนท างานร่วมกับผู้ตรวจสอบจากหน่ วยงานภายนอกประเมิน
เรือ ประมงที่จดั หาวัตถุดิบ ว่า มีการดาเนิ นการตามแนวปฏิบตั ิด้านแรงงานบนเรื อ ประมง โดยขอบเขตจะเน้ นเรื่อ งการจัดซื้อ ปลาทูน่าและ
ประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมประเภทของอุปกรณ์จบั ปลาชนิดต่างๆ เช่น เรืออวนล้อม เรือเบ็ด ตวัด และเรือเบ็ดราวที่จบั อยู่บริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิค มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย การประเมินนี้ได้ทาการสัมภาษณ์ลูกเรือมากกว่า 850 คน มีการตรวจสอบเรือประมง
มากกว่า 180 ลา ตรวจสอบคู่คา้ กว่า 40 ราย และประสบความสาเร็จในการพัฒนาวิธกี ารใหม่ท่ชี ่วยให้ก ารตรวจสอบสามารถดาเนินการต่อไป
ได้หลังสถานการณ์ โรคโควิด-19 เมื่อ ปลายปี 2562 ไทยยูเนี่ ยนได้ลงนามบันทึกข้อ ตกลงร่วมกันกับ ลูกค้า ประกอบด้ว ย Nestle, The J.M.
Smucker Company และ Mars Petcare เพื่อลงทุนในโครงการทีพ่ ฒ
ั นาสภาพแวดล้อมในการทางานของชาวประมงบนเรือประมงร่วมกัน
เรายังคงทางานหนักเพื่อผลักดันให้การเปลีย่ นแปลงเชิงบวกอย่างจริงจังผ่านส่วนต่างๆ มากมายในอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถึง
การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์สาหรับท้องทะเลและสิง่ มีชวี ติ ในทะเล และเพื่อสิทธิของคนที่ทางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ได้มี
การนานโยบายต่างๆ มาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อส่งมอบคุณค่านัน้ ไปยังผูม้ สี ่วนได้เสีย ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบตั เิ รื่องการตรวจสอบย้อนกลับ
จะทาให้สามารถติดตามทุกผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การจับไปจนถึง ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค อีกทัง้ ยังทาให้ม ั ่นใจได้ว่า คู่ค้าปฏิบตั ิตามพันธกิจด้าน
ความยั ่งยืนเหมือนกับไทยยูเนี่ยนเช่น การใช้นโยบายต่อต้านกลโกงและภัยคุกคามอาหารเพื่อป้ องกันห่วงโซ่การผลิตอาหารจากการปลอมปน
อาหารโดยเจตนา ด้วยระบบการจัดการทีเ่ ข้มแข็งในการต่อสูก้ บั กลโกงอาหาร
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4. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวม
ยอดขายปี 2563 เท่ากับ 132,402 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก
ส่งผลให้รายได้ปรับเพิม่ ขึน้ รายได้ปีน้ีในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอยูท่ ่ี 4,232 ล้านเหรียญ ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 จากปี ก่อนหน้า ยิง่ ไปกว่านัน้
ปริมาณการขายปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 จากปี ก่อน โดยมีเหตุผลหลักมาจากผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และธุรกิจ
กาไรขัน้ ต้นสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 23,418 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.4 จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากยอดขายที่ปรับเพิม่ ขึน้
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นและอัตรากาไรทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ยังมีกาไรสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์เกินกว่า 6 พันล้านบาทเป็ นครัง้ แรก โดย
มีผลกาไรสุทธิท่ี 6,246 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 64 จากปี ก่อน ถึงแม้หกั ค่าใช้จา่ ยทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในปี 2562 กว่า 1.4 พันล้านบาท
ยอดกาไรสุทธิยงั แสดงอัตราการเติบโตทีส่ งู ถึงร้อยละ 20 จากปี ก่อน บนฐานการดาเนินงานปรกติ
กระแสเงินสดอิสระปี 2563 สูงถึง 10,375 ล้านบาท โดยมาจากผลกาไร EBITDA ที่แข็งแกร่ง การปรับลดเงินลงทุน และการควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยของบริษทั ปรับลดลงถึง 3.1 พันล้านบาท มาอยู่ท่ี 52,129 ล้านบาท อันเป็ น
ผลมาจากการชาระหนี้สนิ คืน ดังนัน้ บริษทั สามารถลดอัตราหนี้สนิ สุทธิต่อทุนอยู่ท่ี 0.94 เท่า ณ สิ้นปี ซึ่งลดลงจากระดับ 1.07 เท่า ณ สิ้นปี
2562
ในปี 2563 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) มียอดขายปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน โดยที่อตั รากาไรขัน้ ต้นยังได้เพิม่ ขึ้น
ถึงระดับร้อยละ 21.1 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 19.4 เมื่อปี 2562 เนื่องจากอัตรากาไรที่เพิม่ ขึน้ ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและใน
ทวีปยุโรป ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Frozen and Chilled Seafood and Related Business) รายงานยอดขาย
ปรับลดลงร้อยละ 5.4 จากปี ก่อน จากปริมาณการขายที่ปรับลดลง เรายังเห็น ธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า และธุร กิจอื่น (PetCare,
Valued-Added and Other Business) มียอดขายเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 7.7 จากปี ก่อน
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยังคงเป็ นธุรกิจที่มสี ดั ส่วนรายได้สูงที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 47 ของยอดขายรวมปี 2563 เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 44 ในปี 2562 เนื่องจากทัง้ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเพื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น และความต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องที่เพิม่ ขึ้น
โดยเฉพาะในโลกตะวันตก ส่วนยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกีย่ วข้องนัน้ คิดเป็ นร้อยละ 38 ของยอดขายรวมของ
บริษทั และยอดขายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า และอื่นๆ ปรับเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15 ของยอดขายรวมของบริษทั
โดยเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากระดับร้อยละ 14.8 ในปี 2562
สาหรับยอดขายรายภูมภิ าคในปี 2563 สหรัฐอเมริกายังคงเป็ นตลาดหลักที่ใหญ่ทส่ี ุดของบริษทั โดยมีสว่ นแบ่งรายได้ คิดเป็ นร้อยละ
42 ของบริษทั ภูมภิ าคยุโรปมีส่วนแบ่งรายได้ คิดเป็ นร้อยละ 29 ของยอดขายรวม โดยการเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนยอดขายในทัง้ สองตลาดนัน้ มา
จากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยงที่ปรับเพิม่ ขึน้ สาหรับตลาดไทย ยอดขายในประเทศอยู่ท่รี อ้ ยละ 10 ของ
ยอดขายรวม ในขณะที่ตลาดญี่ป่ นุ ยังคงเป็ นตลาดสาคัญที่มสี ว่ นแบ่งยอดขายคิดเป็ นร้อยละ 5 ของยอดขายรวม ในขณะทีต่ ลาดอื่นๆ ซึง่ รวมถึง
ตลาดแอฟริกาและประเทศทีเ่ หลือในเอเชีย รวมกันมีสว่ นแบ่งยอดขายทีร่ อ้ ยละ 14 ของยอดขายรวม
ปั จจัยสาคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมาได้แก่ :
1. ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและอาหารสัตว์เลีย้ งปรับเพิม่ ขึน้ ในช่วง LOCKDOWN
เนื่ อ งจากการแพร่ร ะบาดของ Covid-19 ในช่ ว งปี ที่ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ผู้บ ริโ ภคปรับ พฤติก รรมใหม่ มีก ารเว้น ระยะห่ า ง (Social
Distancing) และปรุงอาหารเองมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้มคี วามต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องมากขึน้ ในตลาดสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปได้รายงานยอดขายปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนถึงร้อยละ 13.6 จากการที่ปริมาณการขายปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.9 ยิง่ ไปกว่า
นัน้ ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า และธุรกิจอื่น ยังมียอดขายเพิม่ ขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 จากปี ก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผู้คนใช้
เวลากับสัตว์เลีย้ งมากขึน้ ในช่วง Lockdown
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2. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ รายงานผลประกอบการทีท่ า้ ทาย
จากปี 2559 ที่ได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ (Red Lobster) คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้ 575 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
ธุรกิจดังกล่าวมียอดขาย 2.45 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีสาขากว่า 750 สาขาทั ่วโลกทัง้ ในรูปแบบของร้านของบริษทั เองและในรูปแบบของแฟ
รนไชส์ ในปี 2563 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างผลขาดทุนเป็ นมูลค่าสุทธิ 408 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการ Lockdown ส่งผลให้มขี อ้ จากัดใน
การเปิ ดให้บริการของร้านอาหารทั ่วประเทศ
3. ความผันผวนของค่าเงิน
ยอดขายของไทยยูเนี่ยนกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงิน
ปอนด์ ตามลาดับ ในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จึง มียอดขายปี 2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.9 จากปี ก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายปี 2563 ยังคงปรับตัวขึน้ ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
4. กระแสเงินสดอิสระทีแ่ ข็งแกร่ง ส่งผลให้ชาระหนี้คนื ต่อเนื่อง
กระแสเงินสดอิสระจานวน 10,375 ล้านบาท เป็ นผลมาจากกาไรที่ปรับตัวดีขน้ึ ลดการลงทุน และการควบคุมสินค้าหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่งส่งผลให้บริษทั สามารถชาระหนี้คนื ได้กว่า 3 พันล้านบาท อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี
0.94 เท่า ณ สิน้ ปี 2563 ลดลงจากระดับ 1.07 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ได้บรรลุเป้ าหมายอัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ 1.0 - 1.1
เท่า ดังนัน้ จึงส่งผลให้ บริษทั มีสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ และมีความยืดหยุ่นในการบริหารและวางแผนการลงทุนมากขึน้
กลุ่มธุรกิ จอาหารทะเลแปรรูป
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายในปี 2563 ทัง้ สิน้ 62,724 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.6 จาก 55,221 ล้านบาทในปี ก่อนหน้า
ในขณะที่ปริมาณการขายได้ปรับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.9 จากปี 2562 มาอยู่ท่ี 392,563 ตัน ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผู้บริโภคปฏิบตั ิ
Social Distancing และปรุงอาหารเองมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้มคี วามต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องมากขึน้ ซึ่งยอดขายที่ปรับตัวขึน้ ดังกล่าวยัง
ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นปรับเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนมาอยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 21.1 ในปี 2563 เนื่องจากอัตรากาไรที่เพิม่ ขึน้ ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป
ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าพันธุท์ ้องแถบ (Skipjack) (จากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก/ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ) ในปี 2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.6
มาอยูท่ ่ี 1,385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับ 1,209 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี ก่อน
กลุ่มธุรกิ จอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
มียอดขายในปี 2563 ทัง้ สิน้ 49,605 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จาก 52,424 ล้านบาทในปี ก่อนหน้า โดยการลดลงของยอดขายนัน้ มี
สาเหตุหลักมาจากการที่ราคากุ้งปรับตัวลดลงระหว่างปี และภาวะโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อ ยอดขายของธุรกิจให้บริการอาหาร (Food
Service) ตลอดทัง้ ปี ส่งผลให้ปริมาณขายผลิตภัณ ฑ์กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เ กี่ยวข้องลดลงร้อยละ 5.4 มาอยู่ท่ี
262,924 ตัน ในปี 2563
ในปี 2563 ราคากุ้งปรับลดลงจากปี ก่อนหน้า โดยราคาวัตถุดบิ กุ้งขาวเฉลีย่ อยู่ท่ี 148 บาทต่อกิโลกรัม (ขนาดกุง้ 60 ตัวต่อ กิโลกรัม)
ลดลงร้อยละ 0.7 จากราคาเฉลีย่ ปี 2562 และอัตรากาไรขัน้ ต้นกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ก็ปรับลดลงอยูท่ ่รี อ้ ย
ละ 9.7 จากร้อยละ 10.2 ในปี 2562
ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิ ตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า และอื่นๆ ยอดขายเท่ากับ 20,073 ล้านบาท โดยปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน และมีปริมาณขายปรับเพิม่ ขึ้นเช่นเดียวกันที่รอ้ ยละ 2.8 อัตรากาไรขัน้ ต้นของกลุ่มธุรกิจในปี 2563 ยังปรับเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 26.7
เพิม่ ขึน้ จากระดับร้อยละ 21.6 ในปี 2562 เนื่องจากผูค้ นให้ความสาคัญและใช้จ่ายกับสัตว์เลีย้ งมากขึน้ และการมุง่ เปิ ดตัวสินค้าใหม่ๆ และสินค้า
นวัตกรรมต่างๆ ทีม่ อี ตั รากาไรสูงขึน้
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การจัดการทางการเงินและการลงทุน
ปี 2563 ไทยยูเนี่ยนได้ดาเนินกิจกรรมทางการเงินและการลงทุนทีส่ าคัญ ดังนี้ :
1) ไทยยูเนี่ยนลงทุน 4 บริษทั ฟู้ดเทคสตาร์ทอัพผ่านกองทุน VENTURE FUND
ไทยยูเนี่ยนได้สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศธุรกิจเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมฟู้ดเทคสตาร์ทอัพเพื่อที่จะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
อาหาร เรายังคงสนับสนุนโครงการ SPACE-F ซึ่งเป็ นเป็ นโปรแกรมการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารในระดับนานาชาติท่เี กิดขึน้ ในประเทศไทย
เป็ นกลุ่มทีส่ องแล้ว
ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนประกาศลงทุนใน 4 บริษทั ด้วยกันได้แก่ บริษทั อัลเคมี ฟู้ดเทค บริษทั สิงคโปร์ท่ี ทาธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
สาหรับ ผู้ป่ วยเบาหวาน บริษ ัท มัน นา ฟู้ ด ส์ จากัด บริษ ัท โปรตีน จากแมลงและอีค อมเมิร์ซ จากสหรัฐอเมริกา บริษ ัท ไฮโดรนี โอ บริษ ัท
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า ทีด่ าเนินธุรกิจในประเทศไทยและเยอรมันและบริษทั วิสไวร์ส นิวโปรตีน อีกหนึ่งบริษทั เงินทุนสัญชาติสงิ คโปร์
ทีท่ าธุรกิจบริหารกองทุนทีม่ องหาโอกาสความร่วมมือและร่วมลงทุนในเทคโนโลยีอาหาร
2) ไทยยูเนี่ยนร่วมมือกับไทยเบฟเวอเรจจัดตัง้ กิจการร่วมค้า
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ และบจ. เบฟเทค (บริษทั ย่อยของ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ) ได้รว่ มกันจัดตัง้ บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
ยูไนเต็ด เพื่อร่วมลงทุนและร่วมมือในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณ ฑ์อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยไทยยูเนี่ยน ถือหุน้ ร้อย
ละ 49 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดในกิจการร่วมค้า
3) ไทยยูเนี่ยนเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการร่วมค้าในรัสเซียเป็ นร้อยละ 90
ไทยยูเนี่ยนได้ปรับเพิม่ สัดส่วนการถือหุ้นขึน้ ร้อยละ 45 ในกิจการร่วมค้าในรัสเซีย TUMD Luxembourg S.a.r.l (“TUMD”) จากเดิมที่
มีการเข้าซื้อร้อยละ 45 ในปี 2561 โดยหลังจากการเข้าซื้อ จะให้มสี ดั ส่วนการถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 90 ใน TUMD โดย TUMD เป็ นนิตบิ ุคคลที่
เป็ นเจ้าของบริษทั ในประเทศรัสเซีย 3 บริษทั ซึง่ เป็ นผูน้ าการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋ องชัน้ นาในประเทศรัสเซีย
แนวทางการดาเนิ นงานในอนาคต
ไทยยูเนี่ยนมีวสิ ยั ทัศน์ท่จี ะเป็ นผูน้ าในธุรกิจอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแล และรักษาทรัพยากรต่างๆ เพื่อ
รักษาให้คงไว้แก่คนรุน่ หลัง เรายังมุ่งที่จะส่งมอบคุณค่าทางสารอาหารที่ดผี ่านผลิตภัณฑ์ท่มี กี ารจัดหามาอย่างมีความรับผิดชอบสู่ผบู้ ริโภคทั ่ว
โลก เพื่อทีจ่ ะสร้างคุณค่าทีย่ ั ่งยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั
เรายังคงมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาผลประกอบการของบริษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเป้ าหมายปี 2568 ที่จะสร้างผลกาไร EBITDA ที่ 450-550
ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทัง้ ยังคงมุง่ มั ่นทีจ่ ะใช้นวัตกรรมเป็ นปั จจัยที่สร้างความแตกต่างจากผูค้ า้ รายอื่น และยังคงให้ความสาคัญกับความยั ่งยืนใน
ทุกๆ การตัดสินใจทางธุรกิจ
แนวทางในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารเติบโตของยอดขายร้อยละ 3-5 จากปี ก่อน โดยตัง้ เป้ าทีจ่ ะรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นที่
ระดับประมาณร้อยละ 17 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายจะอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 11-12 และคาดว่าอัตราดอกเบี้ย
สุทธิจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากปี ทผ่ี า่ นมา
ในปี 2564 เป็ นต้นไป ไทยยูเนี่ยนมีแผนที่จะใช้เงินลงทุ น จานวน 6 พันล้านบาท สาหรับ การลงทุ นในกลุ่มธุรกิจใหม่ รวมทัง้ การ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของธุรกิจในปั จจุบนั เพื่อให้ สามารถเติบโตได้อย่างยั ่งยืน โดยการลงทุนหลักในปี น้ีคอื การลงทุนในโรงงาน
อาหารสาเร็จรูป และโรงงาน Protein Hydrolysate และ Collagen Peptide ในประเทศไทย และยังมีแผนจะลงทุนสร้างห้องเย็นสาหรับโรงงาน
ในประเทศกานา ยิ่งไปกว่านัน้ ยังมุ่งลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และอาคารอื่นๆ ทัง้ นี้การให้ความสาคัญกับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยส่งผลให้สถานะทางการเงินเข้มแข็งขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของกระแสเงินสดรับ
ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั ่นที่จะรักษาอัตราจ่ายเงินปั นผลในระดับสูง โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิในแต่ละปี และบริษทั จะแบ่งจ่ายเงินปั นผลเป็ น 2 งวด
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

2561

2562

2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.34

1.66

1.37

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.39

0.55

0.45

อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

2.10

1.74

1.59

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)*

1.44

1.16

1.05

อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)*

1.40

1.07

0.94

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (เท่า)

3.96

4.06

5.22

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.92

0.89

0.92

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า)

2.81

2.82

2.89

อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (เท่า)

9.56

9.56

11.11

อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (เท่า)

8.54

8.49

9.64

จานวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (วัน)

128

128

125

จานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (วัน)

38

38

32

จานวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (วัน)

42

42

37

14.2

15.9

17.7

อัตรากาไร EBITDA (ร้อยละ)

8.3

9.5

9.8

อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

3.9

4.1

4.7

อัตราส่วนโครงสร้างของทุน

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
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อัตราส่วนทางการเงิน

2561

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ (ร้อยละ)

2562

2563

11.9

9.0

14.1

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)**

5.6

4.6

6.3

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลีย่

7.7

6.5

9.2

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติต่อหุน้ (บาท)

1.09

0.80

1.26

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

0.40

0.47

0.72

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

8.95

8.9

9.69

ข้อมูลต่อหุ้น

* หนี้สนิ คือ หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยเท่านัน้
**อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คือ กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลีย่
บทวิ เคราะห์งบการเงิน
ยอดขาย
ยอดขายปี 2563 เท่ากับ 132,402 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 จากปี ก่อน เนื่องจากการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของธุรกิจหลักและค่าเงินบาทที่
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน สกุลหลัก บริษทั ได้บนั ทึกยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐคิดเป็ นมูลค่า 4,232 ล้านเหรียญ ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.0 จากปี ก่อน ยิง่ ไปกว่านัน้ ปริมาณการขายยังปรับเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี ก่อน โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์
เลีย้ งมียอดขายเติบโต
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีสดั ส่วนยอดขายสูงสุดที่รอ้ ยละ 47 ในปี 2563 โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.6 จากปี ก่อน เนื่องจากการที่ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก และความต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องเพิม่ ขึน้ ในประเทศทางตะวันตก ขณะเดียวกันสัดส่วนยอดขาย
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้องปรับ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 38 ของยอดขายรวม ลดลงจากร้อยละ 42 ในปี 2562
เนื่องจากปริมาณการขายของธุรกิจกุ้ง และแซลมอนที่ปรับลดลง ส่วนกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่นนัน้ มีสดั ส่วน
ยอดขายร้อยละ 15 โดยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 14.8 ในปี 2562
ตลาดสหรัฐอเมริกายังคงเป็ นตลาดใหญ่ท่สี ดุ ของบริษทั โดยมีสดั ส่วนยอดขายร้อยละ 42 ของยอดขายรวม เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 40 ของยอดขาย
รวมในปี ก่อน เป็ นผลมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ ยงเพิม่ ขึน้ และค่าเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบ
กับค่าเงินบาท ตลาดยุโรปเป็ นตลาดอันดับสองตามยอดขาย โดยมีสดั ส่วนยอดขายร้อยละ 29 ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 28 ในปี ก่อน เนื่องจาก
ค่าเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลงิ ที่แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับเงินบาทในปี 2563 สัดส่วนยอดขายในประเทศไทยปรับลดลงเป็ นร้อยละ 10 จากร้อยละ
12 ในปี ก่อน เนื่ องจากได้รบั ผลกระทบจากภาวะการท่องเที่ ยวที่หดตัวลงจากกิจกรรมการท่องเที่ย วที่ลดลง และตลาดญี่ป่ ุนคิดเป็ นสัดส่วน
ยอดขายร้อยละ 5 ซึง่ ลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อน
สัดส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์เติบโตมากกว่าธุรกิจรับจ้างผลิตเล็กน้อยส่งผลให้สดั ส่วนยอดขายของทัง้ สองธุรกิจ อยู่ท่รี อ้ ยละ 42 และร้อยละ
58 ตามลาดับ ยอดขายธุรกิจแบรนด์ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.4 จากปี ก่อนหน้าเนื่องจากยอดขายแบรนด์สว่ นมากมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ทวีปยุโรป และยังได้อานิสงค์จากค่าเงินสกุลหลักแข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับค่าเงินบาทอีกด้วย ยอดขายธุรกิจรับจ้างผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.1 จากปี
ก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ และปริมาณขายของธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงเติบโตร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
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กาไรขัน้ ต้น
บริษทั มีกาไรขัน้ ต้นสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 23,418 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.4 จากปี ก่อน เนื่องจากยอดขายทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ พร้อมอัตรา
กาไรทีป่ รับดีขน้ึ เช่นกัน
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ระดับร้อยละ 21.1 เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 19.4 ในปี ก่อน การเพิม่ ขึ้นของอัตรากาไรนัน้ เกิดขึน้ จาก
ยอดขายทีป่ รับเพิม่ ขึน้ และสัดส่วนการขายสินค้าทีม่ อี ตั รากาไรสูงเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นปรับดีขน้ึ จากปี ก่อน
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง มีอตั รากาไรที่รอ้ ยละ 9.7 ลดลงจากร้อยละ 10.2 ในปี ก่อน การปรับตัวลดลงของอัตรา
กาไรดังกล่าวเป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท -19 ที่ส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจการให้บ ริการอาหาร แต่ อ ย่างไรก็ดี บริษ ัท มิได้ร บั
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั เนื่องจากบริษทั ยังคงมาตรการสุขอนามัยทีเ่ ข้มงวดในทุกกิจกรรมการทางาน
อัตรากาไรขัน้ ต้นของธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เ พิม่ มูลค่า และธุรกิจอื่นได้ปรับฟื้ นตัวขึ้นมาอยู่ท่รี ะดับร้อ ยละ 26.7 เนื่องจากยอดขายปรับ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7 และมีปริมาณขายปรับเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกันทีร่ อ้ ยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร (SG&A)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายในปี 2563 อยู่ท่รี อ้ ยละ 11.8 ซึ่งลดลงจากระดับร้อยละ 12.9 ในปี ก่อน โดยการปรับ
ลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวนัน้ มีสว่ นมาจากค่าใช้จา่ ยทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 1.9 พันล้านบาทซึ่งได้มกี ารบันทึกในไตร
มาส 2/2562 หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายในปี 2562 จะอยู่ท่รี ้อยละ
11.4
กาไรจากการดาเนิ นงาน
บริษทั มีกาไรจากการดาเนินงานที่ 7,821 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 103 จากปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากการปรับเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
งานและกลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้กาไร EBITDA (กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมและการด้อยค่าสินทรัพย์) ปี 2563 อยู่ท่ี
ระดับ 12,959 ล้านบาท เนื่องจากอัตรากาไรทีป่ รับตัวดีขน้ึ
รายได้อื่น (รวมส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจากเงิ นลงทุนบริ ษทั ร่วม)
บริษทั มีรายได้อ่นื ในปี 2563 ที่ 1,602 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี ก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับจาก Convertible Preferred Units
ของ Red Lobster นัน้ ยังทรงตัวจากปี ก่อน
กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั บันทึกกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงร้อยละ 81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ่ี 90 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นต่าลง
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ท่ี 1,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.1 เมื่อ เทีย บกับปี ก่อ น การปรับ ลดลงดังกล่าว มาจากการออกหุ้นกู้ช ั ่วนิ รนั ดร์
(Perpetual Bond) ในไตรมาส 4/2562 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ สุทธิปรับลดลงมาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2.91 จากร้อยละ 3.27 ในปี 2562
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ในปี 2563 บริษทั บันทึกภาษีจ่ายมูลค่า 724 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 158 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษทั รายงานผลประกอบการทีป่ รับตัวดี
ขึน้ ในปี 2563 อัตราภาษีสทุ ธิปี 2563 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 9.9 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.6 ในปี 2562
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กาไรสุทธิ
ก าไรสุท ธิปี นี้ ป รับ สู ง เกิน ระดับ 6 พัน ล้า นบาทเป็ นครัง้ แรกโดยอยู่ ท่ี 6,246 ล้ า นบาท ปรับ เพิ่ม ขึ้น 64% จากปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากผล
ประกอบการที่แข็งแกร่งตลอดปี โดยแม้จะแยกค่าใช้จา่ ยทางกฎหมายที่เกิดขึน้ ในไตรมาส 2/2562 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปรกติปี 2563
ก็ยงั แสดงการเติบโตเพิม่ ขึน้ ถึง 20% จากปี ก่อน อัตรากาไรสุทธิอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 4.7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี ก่อน
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 อยูท่ ่ี 144,575 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 จาก 141,909 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562
•

ลูกหนี้การค้าสุทธิอยูท่ ่ี 11,312 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 หรือ 1,220 ล้านบาท จาก 12,532 ล้านบาท ในปี 2562 อัตราส่วนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้เพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 11.11 เท่า จากปี 2562 เนื่องจากบัญชีคา้ งรับเฉลีย่ ลดลงและยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2563 ลดลงจากปี ทแ่ี ล้วอยูท่ ่ี 32 วัน จาก 38 วันในปี ก่อน เนื่องจากบริษทั สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียก
ชาระลูกหนี้การค้าได้ดขี น้ึ จากปี ก่อน

•

แม้วา่ ยอดขายจะปรับเพิม่ ขึน้ จานวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2563 ปรับลดลงอยูท่ ่ี 125 วันจากระดับ 128 วันในปี ก่อน
เนื่องจากการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจากความต้องการสินค้าของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ สินค้าคงเหลือสุทธิปรับเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.5 มาอยูท่ ่ี 38,546 ล้านบาท ณ สิน้ ปี ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากราคาวัตถุดบิ ที่ปรับเพิม่ ขึน้

•

อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยมาอยูท่ ่ี 0.92 เท่า จาก 0.89 เท่าในปี 2562 เป็ นผลจากยอดขายเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.9 จากปี ก่อน

•

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 อยูท่ ่ี 1.37 เท่า ลดลงจาก 1.66 เท่าในปี 2562 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ
กาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี ณ สิน้ ปี หนี้สนิ ระยะสัน้ และการรีไฟแนนซ์หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี 2563

•

ณ สิน้ ปี 2563 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ มีมลู ค่ารวม 26,691 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับ 25,910 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562
เนื่องจากการลงทุนปรกติในช่วงปี 2563

หนี้ สินรวม
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2563 มีมลู ค่า 88,838 ล้านบาท ลดลง 1,276 ล้านบาท จาก 90,114 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562
•

เจ้าหนี้การค้าในปี 2563 มีมูลค่า 10,770 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จาก 11,844 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่ระยะเวลาการชาระหนี้
เฉลี่ยลดลงอยู่ท่ี 37 วันจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากการจัดการเงื่อนไขการซื้อจากคู่คา้ (Supplier) และการจัดการสินเชื่อคู่คา้ ได้อย่า งดี
สม่าเสมอ โดยอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ปี 2563 อยูท่ ่ี 9.64 เท่า เมื่อเทียบกับ 8.49 เท่าในปี ก่อน

•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.4 เป็ น 13,465 ล้านบาท จาก 11,277 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562

•

หนี้สนิ ระยะยาวปรับลดลงร้อยละ 17.4 มาอยู่ท่ี 36,862 ล้านบาท จาก 44,625 ล้านบาทจากการชาระหนี้คนื เนื่องจากบริษทั มีการ
บันทึกกาไร EBITDA ที่สูงและควบคุมงบการลงทุน ในปี 2563 ยิง่ ไปกว่านัน้ หนี้สนิ ระยะยาวส่วนหนึ่งได้มกี ารปรับสถานะเป็ นหนี้สนิ
ระยะยาวทีม่ กี าหนดชาระใน 1 ปี เนื่องจากใกล้ครบกาหนดชาระ

•

หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยมีมลู ค่ารวม 58,415 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จาก 59,905 ล้านบาท ในปี ก่อนหน้า โดยสัดส่วนหนี้สนิ ระยะ
ยาว (รวมหนี้สนิ ทีจ่ ะครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) คิดเป็ นร้อยละ 77 ของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทัง้ หมด

ส่วนของผู้ถือหุ้น
•

ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษทั มีมูลค่ารวม 52,185 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,762 ล้านบาทจาก 48,423 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจาก
บริษทั มีกาไรสุทธิ และส่งผลให้กาไรสะสมปรับเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี

•

อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2563 ลดลงมาอยูท่ ่ี 1.59 เท่า จาก 1.74 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 เนื่องจากบริษทั มีกาไร
สุทธิทแ่ี ข็งแกร่งและมีการชาระหนี้คนื อย่างต่อเนื่อง
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•

เนื่องจากผลกาไรทีด่ ขี น้ึ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่ง บริษทั ได้ทาการซือ้ หุน้ คืนมูลค่ารวม 1.5 พันล้านบาท
ชาระหนี้สนิ 3.0 พันล้านบาท และยังสามารถลดอัตราหนี้สนิ สุทธิต่อทุนได้มาอยูท่ ่ี 0.94 เท่า ณ สิน้ ปี ซึ่งลดลงจาก 1.07 เท่า ณ สิน้ ปี
ก่อน

•

ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลี่ย (ROCE) อยู่ท่รี อ้ ยละ 9.2 หรือเพิม่ ขึน้ อย่างมากจากระดับร้อยละ 6.5 ในปี 2562 มี
สาเหตุ ห ลัก จากอัต ราก าไรที่ป รับ เพิ่ม ขึ้น จาก EBIT ถึง ร้อ ยละ 38.9 จากปี ก่ อ น รวมถึงอัต ราผลตอบแทนในปี 2562 ยัง ได้ร บั
ผลกระทบจากค่าใช้จา่ ยทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่า 1.4 พันล้านบาทอีกด้วย

กระแสเงินสด
•

•

บริษ ัท มีก ระแสเงิน สดสุท ธิได้ม าจากกิจ กรรมด าเนิ น งานในปี 2563 คิด เป็ น 13,432 ล้านบาท เนื่ อ งจากบริษ ัท มีก าไรจากการ
ดาเนินงานในระดับสูง (EBITDA ปี 2563 คิดเป็ น 12,959 ล้านบาท) ยิง่ ไปกว่านัน้ การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนที่มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นส่งผลให้จานวนวันของสินค้าคงคลังลดลงเป็ น 125 วัน จาก 128 วันในปี ก่อน และจากยอดขายที่ปรับตัวสูงขึน้ มากกว่าการ
เพิม่ ขึน้ ของมูลค่าสินค้าคงคลัง ส่งผลให้อตั ราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึน้
เงินสดสุทธิท่ใี ช้ในกิจกรรมการลงทุนอยูท่ ่ ่ี 3,736 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการลดงบเงินลงทุนลงมาอยู่ท่ี 3,700 ล้านบาท (จากเดิม
ทีต่ งั ้ ไว้ท่ี 4,900 ล้านบาทในช่วงต้นปี )

•

บริษทั บันทึกเงินสดจ่ายสุทธิสาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 8,203 ล้านบาทในปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการชาระคืนหนี้ การ
จ่ายดอกเบีย้ จ่ายอันเกีย่ วเนื่องกับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน และรายได้รบั ทีล่ ดลงจากบริษ ทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

•

จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่ า มีเงินสดเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 1,597 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี อยู่ท่ี 6,286 ล้านบาท (รวมผลกระทบจากการใช้เงินกู้
ระยะสัน้ Overdraft)
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5. ข้อมูลทั ่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั ่วไป
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋ อง โดยมี
- สานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุ ทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000
โทรศัพท์ 66(0) 3481-6500 โทรสาร 66(0) 3481-6499
- ส านั ก งานกรุง เทพฯ ตัง้ อยู่ เลขที่ 979/12 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็ ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 66(0) 2298-0024 โทรสาร 66(0) 2298-0443
- ฝ่ ายสื่อสารองค์กร e-mail address : tu_corporate@thaiunion.com
- ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ e-mail address : ir@thaiunion.com
- สานักเลขานุการบริษทั e-mail address : cg_ethics@thaiunion.com
- เว็บไซต์ www.thaiunion.com
- ทะเบียนบริษทั และเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี เลขที่ 0107537000891
บุคคลอ้างอิ ง
- นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2009-9000
โทรสาร +66(0) 2009-9992

- นายทะเบียนหุ้นกู้

หุน้ กู้ปี 2554 ชุดที่ 1-3 : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2557 ครัง้ ที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2557 ครัง้ ที่ 2 ชุดที่ 1-2 : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2559 ครัง้ ที่ 1 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2559 ครัง้ ที่ 2 ชุดที่ 1-3 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2560 ครัง้ ที่ 1 ชุดที่ 1-4 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2562 ครัง้ ที่ 1 ชุดที่ 1-2 : ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้ปี 2562 “หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน” : ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

- ผู้สอบบัญชี

นายพงทวี รัตนะโกเศศ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์
นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4599

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เลขที่ 179/74 - 80 อาคารบางกอกซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2344-1000
โทรสาร +66(0) 2286-5050
- ที่ปรึกษาหรือผู้จดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ: ไม่ม ี
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5.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
บริษทั ไม่มขี ้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ หากบริษทั เห็นว่า มีข้อมูลอื่นที่จาเป็ นซึ่งเป็ น
ประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างมีนัยสาคัญ หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม
บริษทั จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยทันที เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน ทัง้ ทาง
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั
สาหรับข้อจากัดของผูถ้ อื หุน้ ในต่างประเทศนัน้ เนื่องจากปี ท่ผี ่านมา บริษทั ไม่มนี โยบายในการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน หรือออกใบแสดง
สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right (TSR)) จึงไม่มขี อ้ จากัดดังกล่าว
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษทั หรือบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้อง ซึ่งฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ถี ูกฟ้ อง
แล้วและเชื่อมั ่นว่าจะไม่มคี ่าความเสียหายเกิดขึน้ หรือมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของเจ้าของแต่อย่างใด โดยมีคดีฟ้องร้องทีส่ าคัญ ได้แก่
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ได้รบั หมายเรียกจากกระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพื่อ ให้ข้อ มู ล ในการสอบสวนการฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้ว ยการแข่ ง ขัน ทางการค้าใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึก โดย Tri-U ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ รวมถึงการมอบเอกสารและหลักฐานอื่นตาม
หมายเรีย ก ทัง้ นี้ Tri-U ได้รบั การผ่อ นผัน แบบมีเงื่อ นไข (Conditional Leniency Program) ซึ่งสถานะการผ่อ นผัน แบบมีเงื่อ นไขดังกล่ าว
หมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้ ริหารหรือพนักงานของ Tri-U ให้ความร่วมมือในขัน้ ตอนของการสอบสวนจะไม่ถูกดาเนิ นคดีหรือถูกเรียก
ให้ตอ้ งชาระค่าปรับ
นอกจากนี้ Tri-U ได้ถูกฟ้ องเป็ น จาเลยในคดีแพ่ งหลายคดีทงั ้ ที่ถูกดาเนิ นคดีแบบกลุ่ม และที่ถูกฟ้ องร้อ งโดยตรง ซึ่ งโจทก์ ได้แก่
ร้านค้าปลีก ร้านขายของชา และลูกค้าหลายรายที่อา้ งว่าซือ้ อาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึกจาก Tri-U และจาเลยร่วม คาฟ้ องคดีแพ่งดังกล่าว
ได้ระบุเรื่องการร่วมกันกาหนด เพิม่ คงไว้ซ่ึงราคา และ/หรือ ทาให้ราคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึก ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ คงที่
ซึ่งฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้ องกันการผูกขาด (Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3)
และละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การประกอบการค้าที่ไม่เท่าเทียม และการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโจทก์มกี ารเรียกค่าชดเชยในความเสียหายดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั ได้รบั รูป้ ระมาณการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับจานวนที่คาดว่าจะจ่ายเพื่อระงับข้อพิพาท
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 Tri-U สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในหลักการเพื่อระงับข้อพิพาทคดีผูกขาดทางการค้าทัง้ หมดได้สาเร็จแล้ว
โดยปั จจุบนั เหลือเพียงการดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายเพื่อให้ ศาลอนุ มตั ิตามข้อตกลงที่คู่ความได้เจรจายุตกิ นั แล้วเท่านัน้ การอนุ ม ตั ิ
ข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดีผกู ขาดทางการค้าดังกล่าวถือเป็ นจุดสิน้ สุดของคดีผกู ขาดทางการค้าทัง้ หมดของ Tri-U
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิ จการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายตาม
โอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยแนวปฏิบตั หิ ลักๆ ของคณะกรรมการ มีดงั นี้
1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยั ่งยืน
2) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั ่งยืน
3) เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
4) สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6) ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ีดอี ย่างเท่าเทียมกัน เนื่ องจาก
เห็นความสาคัญของการสนับสนุ นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดจนการได้รบั ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษทั ให้สามารถสร้างความมั ่ง
คั ่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มฐี านะการเงินที่ม ั ่นคงในระยะยาวได้ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ที่เป็ นไปด้วยความยั ่งยืน
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงยึดถือ
แนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย ตลอดจนกาหนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
6.2 จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทาข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี เี กี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ยดึ ถือเป็ น
แนวปฏิบตั ใิ นการทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็ นธรรม ซึง่ แนวทางดังกล่าวได้ส่อื สารให้กรรมการ ฝ่ ายบริหารและพนักงานทุก
คนรับทราบและถือปฏิบตั ิ ซึ่งบริษทั เชื่อว่าการให้ความสาคัญกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี เี หล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการกากับดูแลให้สงู ขึน้ อีกทัง้
ส่งเสริมความเชื่อมั ่นให้กบั ผู้ลงทุ นในการจัดการของบริษทั สร้างความยุติธรรมและความน่ าเชื่อถือของตลาดทุน จรรยาบรรณของบริษทั มี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น
8) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
9) การต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
10) การปกป้ องและดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั
4) ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้ และเจ้าหนี้
11) ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
5) ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า
12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
13) รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษทั
7) ความรับผิดชอบต่อบริษทั
14) การใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
15) การให้ขอ้ มูลหรือให้สมั ภาษณ์ต่อสาธารณชน
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ และระบบการกากับดูแลกิ จการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษทั ควรจัดให้มี
ขึน้ เพื่อช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ให้ม ีการเติบโตอย่างยั ่งยืนและเป็ นที่ยอมรับจากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี
คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั ่นที่จะปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารที่มภี าวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์
และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มกี ารควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานทีม่ คี วามเป็ น
ธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส คานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการซึ่งจะส่งผลต่ อ ความเชื่อ มั ่นของผู้ถื อ หุ้น ผู้ลงทุ น และผู้ม ีส่ว นได้เสีย ทุ กฝ่ าย เพื่อ ให้การด าเนิ น ธุรกิ จของบริษ ัท เป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั ่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ตลอดจนเพิม่ มูลค่าการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ในระยะยาว
บริษทั ได้รบั ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยในระดับดี เลิศต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 5 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในระดับดีเยีย่ ม โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายตาม
โอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป และกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยั ่งยืน
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจและหน้าที่จดั การบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ ของบริษทั นอกจากนี้ ยังมีหน้ าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั และกากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ หากมีสว่ นได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับบริษทั หรือถือหุน้ เพิม่ ขึน้ ลดลงในบริษทั หรือ
บริษ ัท ในเครือ ในระหว่า งรอบปี บัญ ชี ทัง้ นี้ อ านาจการตัด สิน ใจและดู แ ลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ดังกล่ า ว เว้น แต่ เรื่อ งดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง
คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนดาเนินการ
(1) เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) การเปลีย่ นแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพิม่ / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิม่ จานวนกรรมการบริษทั
(4) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้
ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และการกากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ อื หุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในหัวข้อ 7.2.3 “บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ” ส่วนที่ 2 หน้า 22
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั ่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักรวมถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยคานึงถึง
สภาวะการณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของกลุ่ มบริษทั โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทาให้ทราบถึงตาแหน่ งของการแข่งขัน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร ได้แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันในตลาด เพื่อกาหนดและทาความ
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เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึง่ มีทงั ้ โอกาสและอุปสรรคต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มกี ารนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร ทัง้ นี้เพื่อนาองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายการเติบโตอย่างยั ่งยืน
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อ ธุรกิจและผู้ม ีส่วนได้เสีย ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกฝั งค่านิยมขององค์กรทีค่ านึงถึงการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ โดยการร่วมมือกันของพนักงาน
ทุกคนในองค์กรในการช่วยกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นองค์กรอย่างยั ่งยืน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่าย
จัดการนาไปปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
คณะกรรมการบริษ ัท มีค วามเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่และความรับ ผิด ชอบของตนเอง โดยมีก ารแบ่ งบทบาทที่ช ัด เจนระหว่า ง
คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้กาหนด
บทบาทของฝ่ ายจัดการ และควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรม เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั
อย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษ ัท ให้ความสาคัญ กับบุ คลากรที่จะเข้ามาดารงตาแหน่ งผู้บ ริห ารระดับ สูงซึ่งเป็ นตาแหน่ งบริหารที่สาคัญ เช่ น
ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร (CEO) รวมถึง ตาแหน่ ง อื่น ๆ เทียบเท่ ากรรมการผู้จดั การของบริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ย โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริษทั ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงต้องกากับดูแลให้การสรรหาบุคลากร
ดังกล่าวเป็ นไปอย่างเหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ย ั ่งยืนซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ตามเป้ าหมายการพัฒนาความยั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนัน้ ในการเป็ นผูน้ าด้านอาหารทะเลที่ได้รบั การไว้วางใจมากทีส่ ดุ ในโลก การ
พัฒนาทีย่ ั ่งยืนถือเป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจ และยังป็ นมาตรฐานทีส่ ามารถวัดได้สาหรับใช้เป็ นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบตั งิ าน
ทีส่ าคัญ สาหรับเป้ าหมายที่จะเป็ นผูน้ าในการสร้างความยั ่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริษทั มีกลยุทธ์อนั ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก
ดังนี้
1. แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย – การจ้างงานที่ปลอดภัยถูกกฎหมายและมีเสรีภ าพในการเลือกงานทัง้ ในสถาน
ประกอบการของบริษทั และในห่วงโซ่อุปทานซึง่ มีความสาคัญอย่างยิง่
2. การจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ – การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ในการปรับปรุง
แนวทางเพื่อความโปร่งใสและแนวทางการดาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทัง้ หมด
3. การดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ – วิธกี ารดาเนินงานของบริษทั ต้ องคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และแสดงถึง
หน้าทีใ่ นการดูแลและปฏิบตั ติ ่อแรงงานของบริษทั
4. ผู้คนและชุม ชน – บริษทั มีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการพัฒ นาชีวติ ความเป็ นอยู่ของผู้ท่ี อาศัยและท างานในภูม ิภ าคที่บริษทั มีการ
ดาเนินธุรกิจอยู่
5.1) การสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิ ดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากบริษทั มีพนั ธกิจในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนัน้ นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลักของไทยยูเนี่ยนที่ช่วยสร้างความเจริญ เติบ โตทางธุรกิจอย่างยั ่งยืน และมีบทบาท
สาคัญในการกาหนดอนาคตการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรม หรือ Global Innovation Incubator (Gii) เป็ นศูนย์กลาง
การวิจยั และพัฒนาระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจอาหารทะเล
ของบริษทั ทาหน้ าที่ด้านงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับการศึกษาเชิงพื้นฐานในวัตถุดบิ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอด
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วัตถุดบิ ที่เหลือให้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี มี ูลค่าเพิม่ โดยเน้นความสาคัญไปที่ 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ และ
ความพึง พอใจของผู้บ ริโภค การเร่งสร้า งความยั ่งยืน ของทรัพ ยากรโดยคิด ค้น วิธีการใช้วตั ถุ ดิบ จากการประมงอย่างคุ้ม ค่ า 2) ปรับ ปรุง
กระบวนการและเทคโนโลยีให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ 3) การก่อให้เกิดรายได้ให้กบั องค์กรจาก
ผลงานวิจยั และการพัฒนา
ศูนย์นวัตกรรมดาเนินงานอยู่บนฐานความร่วมถือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและ
นักวิชาการ โดยร่วมกันสร้างสรรและประสานองค์ความรูร้ ะหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่จ ะ
เป็ นประโยชน์แก่สว่ นรวม
ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษทั มีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กบั การดาเนินงานด้านสังคม
สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจในทุกการดาเนินงานทัง้ หมดและในห่ว งโซ่อุปทาน ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้แสดงออกถึงความเป็ นผู้นา
และตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสียด้วย SeaChange ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ความยั ่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพนั ธกิจที่วดั ผลได้ในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ย ั ่งยืนในแนวทางการดาเนินงาน โดย SeaChange มีเป้ าหมายในการ
ขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกให้เกิดขึน้ กับทัง้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก
5.2) การประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ดี อี ย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจาก
เห็นความสาคัญของการสนับสนุ นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดจนการได้รบั ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษทั ให้สามารถสร้างความมั ่ง
คั ่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มฐี านะการเงินที่ม ั ่นคงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ที่เป็ นไปด้วยความยั ่งยืน
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงยึดถือ
แนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย ตลอดจนกาหนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
โดยจัดทานโยบายเป็ นแนวทางได้ดงั นี้
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั มุง่ มั ่นทีจ่ ะเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มคี วามเชื่อถือได้ สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุ้น ด้วยการดาเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถ้ อื หุน้ โดยมีผลประกอบการที่ดอี ย่างสม่าเสมอและ
ยั ่งยืน มีการเติบโตอย่างต่ อเนื่ อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุ กคน ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ
ดาเนิ นการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ ์ใจและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้ รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ ของกลุ่มผู้ท่เี กี่ยวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้ตนเอง และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทัง้ คานึงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบ
แทนความเชื่อมั ่นทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีให้กบั บริษทั ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็ นทีพ่ อใจสูงสุดแก่ผูถ้ อื หุน้
ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่มขี ้อยกเว้นในเรื่องถิน่ กาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส
ภาษา หรือตาแหน่ง ไม่มกี ารใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชั ่นทุกรูปแบบ
บริษ ัท มีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่ม ีคุณ ภาพ ดึงดู ดคนเก่งจาก
ภายนอก และมุ่ งเน้ น การตอบแทนตามผลการปฏิบ ัติง าน โดยค านึ ง ถึง ความเป็ น ธรรมภายในองค์ก ร ความสามารถในการแข่งขัน ใน
ตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร
การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้อ งกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุ ตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในบริษทั ฯ ซึ่ง
ประเมินจาก ขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์ และทักษะที่ใช้ในการทางานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษทั ได้
กาหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัล ตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และผลการดาเนินการของบริษทั เพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทน
ตามผลการปฏิบตั งิ าน
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ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง
บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพ
ประจาปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวติ การประกันอุบตั เิ หตุ การจัดสถานที่ออกกาลังกาย การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้
พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทางาน และที่สาคัญบริษทั ได้จดั สรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวหลังการ
เกษียณจากหน้ าที่การงานแล้ว ในรูปแบบของเงินบาเหน็จเกษียณอายุ ซึ่งบริษทั จะกันเงินสารองไว้ทุกๆ ปี เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั สามารถ
จ่ายเงินทดแทนให้กบั พนักงานตามสิทธิท่พี งึ มีได้ในอนาคต และเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้พนักงานได้มกี ารเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อน
เข้าสู่วยั เกษียณเป็ นการล่วงหน้า จึงได้รว่ มกับสานักงานประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงิน
เพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ โดย
ขยายความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยส่วนเพิม่ ในกรณีทม่ี กี ารย้ายฐานการผลิตทีม่ เี หตุให้บริษทั
ต้องจ่ายค่าใช้จา่ ยให้กบั พนักงาน เช่น ค่าย้ายทีพ่ กั ค่าขนย้าย ผลประโยชน์เพิม่ เติม
ในทุกๆ ด้านบริษทั จึงร่วมมือกับหน่วยงานชัน้ นาต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม“เกษียณสุข”ให้พนักงานก่อนทีจ่ ะเกษียณอายุ ดังนี้
1. ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครจัดการอบรมหลักสูตรอาชีพหลากหลายหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของพนักงาน
เช่น หลักสูตรการทาอาหารไทย หลักสูตรการทาขนมและหลักสูตรการประดิษฐ์งานฝี มอื
2. ร่วมมือกับมูลนิธเิ กษตรกรรมยั ่งยืน ในการอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมี และการปลูกผักในพืน้ ทีเ่ มือง
3. ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลวิชยั เวช เพื่อจัดหลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
อีกทัง้ ได้จดั ช่วงเวลาสุดพิเศษที่ให้พนักงานเกษียณอายุไ ด้พบกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกล่าวขอบคุ ณและมอบของที่ระลึก ในความ
มุง่ มั ่นและทุ่มเททางานกับบริษทั มาเป็ นเวลานาน
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็ นดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนปี ละ 1 ครัง้
โบนัสประจาปี กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มใี ห้กบั พนักงานในทุกระดับ โดยบริษทั สมทบตัง้ แต่รอ้ ยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ขึน้ อยู่กบั
อายุงานของพนักงาน ทัง้ นี้ในปี 2563 บริษทั ได้จา่ ยสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงานเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 52.96 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในคู่มอื สวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษทั ได้ตงั ้ สารองเงินเกษียณสาหรับปี 2563 เท่ากับ 48.19 ล้านบาท และจ่ายเงินเกษียณสาหรับพนักงานเป็ น
เงินรวมทัง้ สิน้ 30.42 ล้านบาท
การพัฒนาบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั คือ พนักงานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร และมีศกั ยภาพที่แตกต่างกันไป ทุกคน
สร้างคุณค่าให้กบั องค์กรในผลการปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน แต่มคี วามหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคลากรทุกคนมีความสามารถหรือมีขอ้ เด่นของ
ตัวเอง ซึ่งทางบริษทั จะทาให้พนักงานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถนาข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั องค์กรและ
ตัวเองได้มากทีส่ ุด ดังนัน้ ทุกคนจะได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนที่
แตกต่างกันไป
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษทั และเป็ นพันธสัญ ญาของคณะผูบ้ ริหารระดับสูง เรามุ่งเน้น
การนาเสนอวิธกี ารฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การปรับเปลีย่ นทัศนคติและวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้ไปสู่องค์กร
ที่มมี าตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทัง้ การอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and
giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• การดู แ ลพนั ก งานใหม่ เพื่อ ให้ ก ารต้ อ นรับ อย่ า งอบอุ่ น ท าให้ส ามารถปรับ ตัว เข้า กับ องค์ก รอย่ า งราบรื่น และเป็ นรากฐานสู่
ความสาเร็จในระยะยาว
• การฝึ กอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิ ยมองค์กร การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทัง้ ในและ
นอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทีจ่ าเป็ น เพื่อนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
• ระบบพีเ่ ลีย
้ ง การสอนงาน และการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า
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•
•
•
•
•

โครงการเรียนรูง้ านข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปั น และความร่วมมือ
การมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย ด้วยทรัพยากรสาหรับการเรียนรูแ้ ละการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
การสับเปลีย่ นหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิม่ พูนทักษะและกระตุน้ แรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ในระยะยาว
ซึง่ เกิดจากการมองภาพทีก่ ว้างขึน้
การได้รบั มอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒ นธรรมองค์กรและพัฒ นาทักษะด้านภาษา รวมทัง้ เพิ่ม ความก้าวหน้ า
ให้กบั พนักงานทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
กระบวนการติดตามการพัฒ นาบุ คลากรเพื่อ ประเมิน ผลกระทบของโครงการการพัฒ นาบุคลากรที่มคี วามสามารถทั ่วโลกและ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้

สาหรับรายละเอียดของการฝึ กอบรมพนักงานและผูบ้ ริหารสาหรับปี 2563 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็ นผูน้ า มาตรฐานอุตสาหกรรม
ทักษะความเป็ นมืออาชีพ และการฝึกอบรมในงาน มีจานวนดังนี้
จานวนชั ่วโมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชั ่วโมง
จานวนชั ่วโมงเฉลีย่ ต่อพนักงานรายบุคคล 11 ชั ่วโมง
บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษทั รวมถึงผลการดาเนินงานอย่างสม่ าเสมอและทั ่วถึง โดยการจัด
ประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุ ก 6 เดือน เพื่อรับฟั งแนวทางการดาเนินการ เป้ าหมายประจาปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงเป็ นการให้ขวัญและกาลังใจในการปฎิบตั งิ านในสถานการณ์ต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้
- ผลิต สิน ค้า อาหารที่ ม ีคุ ณ ภาพ มีค วามปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อ นกลับ ได้ (Traceability) ภายใต้
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้า
ได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
- กาหนดราคาสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสินค้าและบริการ ทีล่ ูกค้าต้องการ
- ดาเนินการโดยให้มตี น้ ทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานของบริษทั ตามทีล่ ูกค้า
ได้กาหนดไว้
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่า และตรงตามกาหนดระยะเวลาส่งมอบตามที่ได้
ตกลงกับลูกค้า
- ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้ อม มีอธั ยาศัยไมตรีท่ดี งี าม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าทุกคนด้วยความ
เป็ นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิน
- ปฏิบตั ิตามสัญ ญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อป้ องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
- จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทงั ้ คุณสมบัตแิ ละรายละเอียดของสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธกี ารใช้ วิธกี าร
เก็บรักษา ให้กบั ลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน ต่อเหตุการณ์ แก่
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้าแบบยั ่งยืน
- ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า ไม่นาความลับของลูกค้าไปเปิ ดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
- จัดให้มชี ่องทาง กระบวนการ และบุคลากร สาหรับลูกค้าที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยดาเนินการ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
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- ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตกับลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้คคู่ า้ ได้แสดงความคิดเห็น
และยินดีรบั ฟั งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทางานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้ โดยไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษทั มีนโยบายการคัดเลือกคู่คา้ โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครัง้ รวมทัง้ มีการสื่อสารให้รบั ทราบเพื่อตระหนักถึง
การใช้แรงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และการอนุ รกั ษ์
พลังงานในการคัดเลือกคู่คา้ และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา ซึ่งต้องอนุ มตั โิ ดยผูม้ อี านาจของบริษทั ทัง้ นี้เพื่อความโปร่งใส
ในงานด้านจัดซือ้
และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ ายการตลาดร่วมกับลูกค้า ฝ่ ายจัดซื้อร่วมกับคู่คา้ และผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ฝ่ ายการ
บุคคลร่วมกับพนักงาน ฝ่ ายประสานงานราชการและฝ่ ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ ายการเงิน ร่วมกับตลาดเงินและสถาบัน
การเงิน ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้รเิ ริ่มกิจกรรม
ใหม่ๆ ในระหว่างปี จานวนมาก อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าด้วยมุม มองทางด้านความยั ่งยืน และศักยภาพในด้าน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจับมือเป็ นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรที่ย ั ่งยืน ความร่วมมือ
ด้านการวิจยั และพัฒนาเชิงลึก ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรูแ้ ละวิทยาการทางด้านอาหารทะเล การเข้าไปมีส่วน
และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่ างๆ ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน หน่ วยงานกากับตลาด
เงินและตลาดทุน เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
บริษทั ยึดมั ่นในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญ ญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้ การค้าและสถาบันการเงินได้รบั
ผลตอบแทนที่ถูกต้อ งและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ท่ี จะนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิ ด ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุท่จี ะทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา บริษทั ก็จะแจ้งเจ้าหนี้และ
สถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง
บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดอี ย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธที ่ไี ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย สนับสนุ น
การร่วมมือ กับคู่แข่งทางการค้าที่เป็ น ประโยชน์ ของผู้บริโภค สนับสนุ นและส่งเสริม การค้าเสรีเป็ นธรรมมิใช่เป็ นไปเพื่อ การผูกขาดอัน จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูบ้ ริโภคในภาพรวม จึงทาให้ทผ่ี า่ นมาบริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อ มของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นที่อาศัยและ
ทางานในทุกภูมภิ าคทีก่ ลุ่มบริษทั มีการดาเนินธุรกิจอยู่ โดยทางานร่วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐในท้องถิน่ องค์กรนานาชาติ และภาค
ประชาสังคม เช่น การให้ข้อมูล ด้านโภชนาการที่ดตี ่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อนั เกิดจากภัย
พิบตั แิ ละความอดอยากทุกๆ ปี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในความมุง่ มั ่นเพื่อสนับสนุนเป้ าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ใน
เรื่องของการขจัดความหิวโหย เป็ นต้น
กิจกรรมทีด่ าเนินการ:
- จัดตัง้ ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อลูกหลานแรงงานข้ามชาติและแรงงานท้องถิน่ ในจังหวัดสมุทรสาคร
- จัดตัง้ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา AEC สานสัมพันธ์สชู่ ุมชน เพื่อพัฒนาภาษาล่ามหรือผูป้ ระสานงานด้านภาษาในการสื่อสาร
กับแรงงานข้ามชาติ
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- โครงการประชารัฐ เพื่อ พัฒ นาชีวติ ความเป็ นอยู่ข องชุม ชนท้องถิ่น การส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียน ครอบคลุม
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์ ประกอบด้วย โครงการผูน้ าเพื่อการพัฒนาการศึกษาทีย่ ั ่งยืน (CONNEXT ED)
มีเป้ าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การ
กากับของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร โดยการสนับสนุ นธุรกิจชุมชน ช่วยให้
ธุรกิจคงอยูไ่ ด้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ได้มากขึน้ ทัง้ ในด้านเกษตรกรรม ด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเทีย่ วชุมชน
- การให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการและการฝึ กอบรมด้านโภชนาการแก่ชุมชนท้องถิน่
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ อ การอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อ ม ดังนัน้ การดาเนิ นงานของบริษทั ต้อ งมั ่นใจได้ว่าจะไม่สร้า งหรือก่อ
ผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านความยั ่งยืน บริษทั ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในผู้นาด้านอาหารทะเลระดับโลก จึงมี
ความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กบั การดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมในทุกการดาเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานด้วย SeaChange ซึ่งเป็ น
กลยุทธ์ความยั ่งยืนของบริษทั ทีม่ เี ป้ าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึน้ กับทัง้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็ นแนว
ทางการดาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเลตัง้ แต่วธิ กี ารดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธกี ารจัดการของเสีย หัวใจหลักของกลยุทธ์
คือความยั ่งยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษทั ได้อย่างเต็มรูปแบบตัง้ แต่การจับไป
จนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ทาให้บริษทั สามารถระบุ ตรวจสอบและปรับปรุงการดาเนินงานในเรื่องสาคัญ เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจัดหา
วัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ:
- โครงการพัฒ นาการประมงอวนล้อ มปลาทู น่าในมหาสมุท รอินเดีย เพื่อ พัฒ นาการจัดการสามสายพันธุ์ปลาทู น่าเขตร้อนในเชิง
พาณิชย์ ตามพันธสัญญาเรื่องความยั ่งยืนด้านอาหารทะเลซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
(WWF)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพให้แ ก่ฟ าร์ม คู่ ค้าของบริษ ัท เพื่อ ช่ วยให้คู่ค้าพัฒ นาแนวปฏิบ ัติในการบริหารจัด การฟาร์มได้ตรงตาม
มาตรฐานของการรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (BAP) นามาซึ่งมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการบริหารจัดการน้ า
- บริษทั ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รกั ษ์ท รัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง่ และกรม
ประมง ให้การสนับสนุนโครงการริเริม่ เพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ง่ พัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ ั ่งยืนและส่งเสริมชีวติ ความเป็ นอยู่
- บริษทั เปิ ดตัวโครงการนาร่องเพื่อทดสอบรูปแบบการวัดข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดบิ ซึ่งจะใช้การเชื่อมจากแอปพลิเคชั ่นบนมือถือและสัญญาญดาวเทียมในการแก้ปัญหาการประมงทีผ่ ดิ กฏหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม นับเป็ นครัง้ แรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยทีใ่ ช้ระบบการสื่อสารดังกล่าว
- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
- การใช้นวัตกรรมและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ าและไฟฟ้ า
- การใช้น วัต กรรมพัฒ นาบรรจุภ ณ
ั ฑ์ เพื่อ ลดความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อ มไม่ว่าจะเป็ นขยะจากอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และพลาสติกในท้องทะเล ด้วยโครงการประเมินวงจรชีวติ ของบรรจภัณฑ์ เพื่อทาความเข้าใจในการหาบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ตี อบ
โจทย์มาตรฐานต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยังผูบ้ ริโภค และการกาจัด
- การทาความสะอาดชายหาดและการปกป้ องสัตว์ใกล้สญ
ู พันธุ์
สาหรับกิจกรรมทีด่ าเนินการตลอดปี 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมทีห่ วั ข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั ่งยืน” ในส่วนที่ 1
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นอกเหนือไปจากนโยบายทีก่ ลุ่มบริษทั ไทยยูเนี่ยนจะต้องดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด กฎหมาย และพันธะสัญญาอื่นๆที่
กลุ่มบริษทั เกี่ยวข้อง บริษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนารากฐานของการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการ
อนุ รกั ษ์พ ลังงานไว้ในการด าเนิ น งานทางธุรกิจ อย่างเป็ น ระบบ โดยมีเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่ม บริษ ัท ที่จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดการใช้น้ าลงร้อยละ 26 ต่อตันผลิตภัณฑ์ และลดขยะไปสู่การฝั งกลบร้อยละ 69
ต่อตันผลิตภัณฑ์ การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ โดยสามารถสรุปแผนดาเนินการได้ดงั นี้
1. การมีนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการป้ องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)
2. การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึง่ มีอุปกรณ์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็ น
ศูนย์รวบรวมความรูใ้ นเรื่องสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้กบั พนักงาน
3. การอบรมพนักงานทัง้ ก่อนเริม่ งาน และระหว่างปฏิบตั งิ าน การฝึ กอบรมนี้จะถูกจัดขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน
นัน้ ๆ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าพนักงานจะมีความรูค้ วามเข้าใจในวิธปี ้ องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานที่
ตนเองปฏิบตั อิ ยู่
4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่า พนักงานได้รบั การอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบัติท่ี
กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านสิ่งแวดล้อ ม อาชีว อนามัย หรือ ความปลอดภัย ในหน่ วยธุรกิจ การประเมิน ศัก ยภาพพนัก งานในเรื่อ ง
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพิม่ เติมจากที่กฎหมายท้องถิน่ กาหนด เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการเพิม่ ศักยภาพของพนักงานจะเป็ นไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงในระดับสากล
การเคารพสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริษทั ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร สิทธิทาง
ศีลธรรมอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายห้ามการดาเนิ นการที่มลี กั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทุกประเภท ตลอดจนไม่อนุ ญาตให้
พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ผี ดิ กฎหมาย โดยกาหนดระเบียบการทางานและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ ์
พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครัด และเป็ นไปตามนโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีบ่ ริษทั กาหนดไว้
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้จดั ตัง้ สายงานตรวจสอบเป็ นหน่ วยงานอิสระหน่ วยงานหนึ่งในบริษทั ปั จจุบนั มี นายปองพล ผลิพชื ตาแหน่ งรองผู้จดั การ
ทั ่วไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็ นผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขทะเบีย น 8549 ของสภาวิช าชีพ บัญ ชี รวมถึงได้อ บรมหลัก สู ต ร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 ปี 2559 และ IIAT
Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปี 2562
สายงานตรวจสอบภายในทาหน้าทีส่ อดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ ซึ่งครอบคลุม
ทัง้ การดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance control) การบริหารความเสี่ยง และการให้ความสาคัญต่ อรายการผิดปกติ
ทัง้ หลาย เพื่อให้ความมั ่นใจว่าบริษทั มีระบบที่มปี ระสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่ าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่ อประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ทัง้ นี้ สายงานตรวจสอบภายในได้จดั ทาแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่ง
พิจารณาตามปั จจัยเสี่ยงของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยจะเน้ นความเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ข องบริษทั และความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบประจาปี ดงั กล่าว และติดตามผลการ
ตรวจสอบและผลการปฏิบตั งิ านของสานักงานตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบตั งิ านยังเป็ นไปตามระบบที่วางไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่
ดีและมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดและประเมินความเสีย่ งของกิจการ กาหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสีย่ ง และมีการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดทีส่ าคัญ

ส่วนที่ 2 หน้า 9

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้กากับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสีย่ งสาคัญ
ของกลุ่ม บริษทั ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริห ารเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ประเมินปั จจัยเสี่ยงทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ยงนัน้ ๆ โดยจะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ที าให้เกิดความเสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสีย่ งนัน้ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มาตรการที่กาหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดสามารถดูเพิม่ เติม
ได้ในหัวข้อ 2 “การบริหารจัดการความเสีย่ ง” ส่วนที่ 1
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
- การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
บริษ ัท ได้กาหนดมาตรการป้ อ งกัน การใช้ข้อ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ของกรรมการและผู้บริหารโดยกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ ต่อเลขานุ การบริษ ัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ใน
การรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทาการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และการไม่ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว
ของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลีย่ นแปลงในหลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ให้ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนาเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงใน
หลักทรัพย์ของบริษทั ประจาปี ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษทั ตามมาตรา 89/14
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดให้เลขานุ การบริษทั มีหน้ าที่ตอ้ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กบั
ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั รายงาน โดยกาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผู้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายของบริษทั กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ในรอบปี ท่ีผ่านมา บริษทั ไม่มกี ารกระท าที่ขดั ต่อกฏ ระเบียบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฏหมายต่างๆ อาทิ การไม่สง่ งบการเงินตามกาหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษทั เกีย่ วโยงหรือบริษทั อื่นใดที่ไม่ใช่บริษทั ย่อย ไม่มกี ารฝ่ าฝืนกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมถึงกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของ
บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระทาที่ขดั ต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ทัง้ ทางแพ่งและอาญา อาทิ ไม่มกี ารกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
การกระทาทีเ่ ป็ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่กระทาผิดด้านทุจริตหรือการกระทาผิดด้านจริยธรรม
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หลักปฏิ บตั ิ ที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีท่ ่จี ะต้องรักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ได้แก่ นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็ นต้น ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษ ทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อ มูลสาคัญ ที่เกี่ยวข้ อ งกับบริษทั ทัง้ ข้อ มูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผา่ นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
บัญชี และนโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมโดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุม ภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั ่นใจอย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทร่ี บั รองทั ่วไปแล้ว
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
คณะกรรมการเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านตลอดจนผูล้ งทุน
และผูท้ ่เี กี่ยวข้องได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั จึงได้จดั ให้มกี ารสื่อสารข้อมูลของบริษทั ในส่วนของการดาเนินงานและสถานะทางการ
เงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจในบริษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะทาให้บริษทั ได้รบั การ
ยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทัง้ ยังทาให้บริษทั ได้รบั มุมมองของสาธารณชนที่มตี ่อบริษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมายและกล
ยุทธ์ของบริษทั ต่อไป โดยจัดตัง้ ขึน้ เป็ นหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มผี ูบ้ ริหารและผูท้ าหน้าที่รบั ผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้
อย่างชัดเจน ดังนี้
1. คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. คุณยอร์ก ไอร์ล
ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงินกลุ่มบริษทั (ลาออกวันที ่ 31 มกราคม 2564)
3. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทั ่วไป ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ลาออกวันที ่ 31 มกราคม 2564)
สาหรับในปี 2563 บริษทั มีการนาเสนอผลการดาเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ขอ้ มูลผลการดาเนินงานและตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
- Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 9 ครัง้
- Conference Call 38 ครัง้
- Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครัง้
- Opportunity Day by SET 4 ครัง้
- ไม่ม ี Plant Visit กับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด
- ไม่ม ี Oversea Roadshow เนื่องจากสถานการณ์โควิด
- Local Roadshow 6 ครัง้

ส่วนที่ 2 หน้า 11

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล โดยการจัดทาเอกสารเพื่อ
การเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กบั สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com
ดังนี้
- เอกสารอธิบายผลการดาเนินงาน (MD&A) ให้กบั ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส
- เอกสารสรุปข้อมูลของบริษทั (Presentation) ให้กบั ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส
- IR-Newsletters ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน เพื่อรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ทุกไตรมาส
- ปฏิทนิ IR/ ราคาวัตถุดบิ และรายละเอียดการจ่ายชาระหนี้ระยะยาว ไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
- รายงานประจาปี ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ส่ี นใจศึกษาข้อมูลของบริษทั เป็ นรายปี
- รายงานเพื่อความยั ่งยืน เป็ นรายปี
2. การจัดประชุมให้ขอ้ มูลและการแถลงข่าวแก่ส่อื มวลชน จานวน 25 ครัง้
3. การให้ขอ้ มูลผ่านทางลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ รายงาน
ประจาปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงินของบริษทั รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจาปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั
มติท่ีประชุมผู้ถอื หุ้น และการรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษทั ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ค วรเปิ ดเผยตามประกาศที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้
จากการทีบ่ ริษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด ทาให้บริษทั ได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้
ด้านการบริหารงานรางวัลสาหรับผู้บริหาร:
รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards ครัง้ ที่ 10 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia:
- รางวัลประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดีเด่นในเอเชีย นายธีรพงศ์ จันศิริ
- รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินดีเด่นในเอเชีย นายยอร์ก ไอร์ล
รางวัลจาก IntraFish Seafood Power 100 โดยนิตยสาร IntraFish:
- ผูท้ รงอิทธิพลอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- ผูท้ รงอิทธิพลอันดับ 46 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ดร.ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน ผูอ้ านวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่
ยั ่งยืน รางวัล Most Creative People in Business for 2020 โดยนิตยสาร Fast Company:
- ดร.ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน ผูอ้ านวยการกลุ่มด้านการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
ด้านรางวัลสาหรับองค์กร:
รางวัลทีมบริหารการเงินดีเด่นประจาปี 2563 สาหรับประเทศไทย ประเภท Treasury, Trade, SSC and Risk Management โดย The Asset
Triple A
- บริษทั ได้รบั รางวัลจากผลงานของศูนย์บริหารเงินทั ่วโลกทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศไทย และการให้ความสาคัญกับการเพิม่ การใช้ระบบ
อัตโนมัติ
รางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award ในงาน 2020 Talent Management Best Practice Awards
- บริษทั ได้รบั รางวัลจากผลงานอันยอดเยีย่ มในการปฏิรปู องค์กรด้วยการใช้วธิ บี ริหารการยกระดับความสามารถพนักงานทีม่ ี
ความสามารถสูง และสร้างการเปลี่ยนแปลงทีม่ งุ่ ผลลัพธ์เป็ นสาคัญ
รางวัล Most Active Employer Branding Award ในงาน LinkedIn Awards 2020
- บริษทั ได้รบั รางวัลจากการสร้างสรรค์เนื้อหาประเภทภาพและวิดโี อทีด่ งึ ดูดการมีสว่ นร่วม และมีอตั ราการเติบโตของผูต้ ดิ ตาม
เพิม่ ขึน้ อย่างมากใน LinkedIn
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ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ :
รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่นประจาปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษทั ได้รบั การยกย่องในกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000 –
100,000 ล้านบาท ในความโดดเด่นด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards ครัง้ ที่ 10 ซึง่ จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia:
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ มประเภทบริษทั
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ มประเภทบุคคล ได้แก่ นายบัลลังก์ ไวยานนท์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทั ่วไป ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
การติดต่อคณะกรรมการ
ผู้ม ีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อ เสนอแนะ เสนอข้อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนามาซึ่งความ
เสียหายต่อบริษทั การกระทาใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั โดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรและส่งมาที่
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ตามหัวข้อ ”การติดต่อคณะกรรมการ” ในส่วนที่ 2 หน้า 54
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษทั และผู้ถือหุ้นโดยรวม การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริษทั มีการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดาเนิ นธุรกิจ บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยคานึ งถึ งจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลเพื่อให้ผลู้ งทุนมั ่นใจได้ว่า
บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ท ั ่วถึงกันในผูถ้ อื หุ้นไม่วา่ จะถือหุน้ อยูเ่ ท่าใดก็ตาม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นบุคคล
หรือนิตบิ ุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ ที่มกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถอื หุน้ โดยปฏิบตั ติ าม
กฎหมายบริษทั มหาชนจากัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผู้ถอื หุน้ ควรมีสทิ ธิในการตัดสินใจ โดยได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารใช้สทิ ธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
กาหนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ซึ่งก็คอื ภายในวันที่ 30
เมษายน ของทุ ก ปี และหากมีค วามจ าเป็ นที่จ ะต้ อ งพิจ ารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับ สิท ธิแ ละผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หุ้น
คณะกรรมการบริษทั ก็จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม สาหรับในปี น้ี บริษทั ได้กาหนดจัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้
ถือ หุ้น ในวัน ที่ 3 เมษายน 2563 เนื่ อ งจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใ หม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย จึง
จาเป็ นต้องเลื่อนวันประชุมไปเป็ นวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยบริษทั มีการเตรียมการดังนี้
ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
-

คณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 รวมถึงคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้เลขานุ การ
บริษทั แจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 3
ตุลาคม 2562 เพื่อให้เวลาแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

-

บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ระบุวนั เวลาสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ที่ มรี ายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผู้ถือ หุ้น
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวง

ส่วนที่ 2 หน้า 13

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

พาณิชย์กาหนด ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจาก
ผู้ ถื อ หุ้ น เอกสารที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งแสดงก่ อ นเข้ า ประชุ ม และค าเชิ ญ ให้ เ สนอค าถามล่ ว งหน้ า ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท ที่
www.thaiunion.com ตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหาคม 2563 ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 33 วัน
-

บริษทั มีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่านผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกท่าน ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาด บริษทั ได้
สนับสนุ น ให้ผู้ถือ หุ้นมอบฉันทะให้ก รรมการอิสระของบริษทั แทนการเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง โดยแจ้งในหนังสือ เชิญ ประชุม และ
เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live Broadcast ของบริษทั ได้อีกหนึ่ ง
ช่องทาง

-

บริษทั มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ
และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) โดยในส่วนของเอกสารประกอบการประชุมที่ม ีรายละเอียดครบถ้วนและเพีย งพอ มีความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ (3 แบบ) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แต่งตัง้ ตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทัง้ รายงานประจาปี จะอยู่ในรูปแบบของ QR CODE และ
ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เป็ นเวลา 15 วัน

-

บริษทั ได้นาหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทนั หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
7 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้า ทาให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ต ามวันและเวลา
ดังกล่าว

ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และระหว่างการประชุม
-

บริษทั ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายรวมถึงผูถ้ อื หุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัด
เจ้าหน้ าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้นาระบบ AGM Voting ซึ่งให้บริการโดย
บริษ ัท ควิด แลป จากัด มาใช้ในการจัดการประชุ ม สามัญ ประจาปี 2563 ตัง้ แต่ ก ารจัด เตรีย มข้อ มูล ผู้ถือ หุ้น ที่ม ีสิท ธิเข้าร่วมประชุ ม
ลงทะเบียนผู้ถือ หุ้นที่ม าเข้าร่วมประชุม โดยพิม พ์บตั รลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเสีย งในที่ ประชุ ม และเปิ ดให้ผู้ถือ หุ้นได้
ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สถานที่อ นั เป็ นที่รู้จกั ดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วม
ประชุม คือ ห้อ งบอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิ ต กรุงเทพมหานคร โดยในปี ท่ีผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมและมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2563 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้วยตนเอง

จานวน (คน)

จานวน (หุ้น)

* คิ ดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว

118

792,096,195

17.02

มอบฉันทะ

1,739

2,019,147,743

43.37

รวมจานวนผู้ถือหุ้น

1,857

2,811,243,938

60.39

* เนือ่ งจากมีจานวนหุน้ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที ่ 1 เมษายน 2563 ทัง้ สิ้น 116,682,800 หุน้ ซึง่ จานวนหุน้ ทีซ่ ้อื คืนดังกล่าว
ไม่นับเป็ นองค์ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ต้องนามาหักออก ดังนัน้ จานวนหุ้นสามัญทีใ่ ช้เป็ นฐานในการเปิ ดประชุมที ่
สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุน้
-

ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในการประชุมสามัญประจาปี 2563 ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามกฏหมาย กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
และข้อ บัง คับ ของบริษ ัท ร่ วมกับกรรมการท่ านอื่นรวมเป็ น 9 ท่ าน จาก 12 ท่ าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร(CEO)
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
สาหรับกรรมการทีพ่ านักในต่างประเทศไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
(COVID-19) ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่ว มประชุม ท่านเหล่านัน้ ก็ได้พจิ ารณาข้อมูล
ต่างๆ พร้อมทัง้ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมทีไ่ ด้ส่งให้ไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผบู้ ริหาร ได้แก่ ประธาน

ส่วนที่ 2 หน้า 14

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินกลุ่มบริษทั (Group CFO) ผูจ้ ดั การทั ่วไปด้านการเงินองค์กร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และควบคุมผลการดาเนินงาน
กลุ่มบริษทั ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เข้าร่วมในการ
ประชุม เพื่อ สามารถตอบข้อ ซักถามตามวาระต่างๆ ได้อ ย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุ ม ได้จดั สรรเวลาให้อ ย่างเหมาะสม
เพียงพอ และส่งเสริมให้ผูถ้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในทีป่ ระชุมอย่างเท่าเทียมกัน
-

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พธิ กี รในที่ประชุมแจ้งจานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถอื หุน้ ที่
มอบฉันทะ ตลอดจนชีแ้ จงถึงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ หมด ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้
นับผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธลี งคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุ้นที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผสู้ อบบัญ ชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และอาสาสมัครจากผู้
ถือหุ้นจานวน 1 รายมาเป็ นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ทุกรายมีสทิ ธิ
ถามคาถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดาเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษทั ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วยทุกครัง้ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 มีผูถ้ อื หุน้ ซักถามและเสนอความเห็นรวม
2 ราย

-

บริษทั ได้จดั ให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงซึ่งมีแถบบาร์โค้ด สาหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง โดยจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนัน้ ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผูถ้ อื
หุน้ ใช้สทิ ธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม
เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดที ศั น์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษทั และให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจขอรับจากบริษทั ได้ทส่ี านักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

หลังการประชุมและรายงานการประชุม
บริษทั นาส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคาถามจากผูถ้ ือหุ้นและคาตอบไปเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนัน้ จึงค่อยนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ฉบับเต็มให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั หลังการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หรือ 12 วันหลังจากวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนทั ่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผูถ้ อื หุ้น
มายังบริษทั ได้ท่ี เลขานุ การบริษทั สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 และจากการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่
ส่งเสริมการให้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นผลให้ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2563 ซึ่ง
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยในระดับดีเยีย่ ม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และทราบถึงหน้าทีใ่ นการดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดาเนินการดังนี้
-

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั จัดทาข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถอื หุน้ ทราบเกี่ยวกับการให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และการให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
โดยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั เป็ นเวลา 121 วันก่อนวันส่งหนังสือ
เชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถอื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ สาหรับการให้สทิ ธิผู้ถอื หุน้ สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้านัน้ บริษทั
ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปี ท่ผี ่านมา ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และ
รวมถึงไม่มกี ารเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษทั ไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมที่
ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า

-

การอานวยความสะดวกสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส ะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ งเข้า
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื
หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 มีผถู้ อื หุน้ 1,083 รายมอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

ฉันทะให้ นายกีรติ อัสสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้ถอื หุน้ 583 รายมอบฉันทะให้ นายศักดิ ์ เกี่ยวการค้า ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทัง้ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ
-

การจัดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting จัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวน
เสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ จากนัน้ นาผลคะแนนมารวมกับคะแนน
เสียงทีไ่ ด้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง

-

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั บันทึกและจัดทารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ทุ กวาระ ยกเว้นในส่วนของคาถามจากผู้ถือหุ้นและคาตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ข อง
บริษทั ที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนัน้ จึงค่อยนาส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้

-

บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ อ งกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุ กท่านรับทราบ
หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทาการหลังจาก
วันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่ วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่ไม่มหี น้ าที่เกี่ยวข้อ ง และการไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ง บ
การเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยกเว้นในกรณีท่รี าคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็ นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ ของตลาดโดยรวม ซึ่งทาให้รายการซื้อ
ขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ ของตลาดเท่านั น้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

-

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั ดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยจัดทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิน้ ปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดที่กรรมการและผูบ้ ริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบ ัติ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนัน้ ๆ

-

คณะกรรมการบริษทั ได้ม อบหมายให้เลขานุ ก ารบริษทั เป็ นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริห ารตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ.2/2552 เรื่อ งการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุ คคลที่มีความ
เกี่ยวข้อ ง โดยที่ม าตรา 89/14 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้
เสียของตนหรือของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้
เพื่อให้บริษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่อ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
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ในกรณีท่บี ริษทั ยังมิได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียนในเรื่องใดมาปฏิบตั ิ บริษทั จะทาการบันทึกเหตุผล
และนาเสนอเพื่อการพิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการทุก ครัง้ เพื่อวางแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มกี ารดาเนินการต่อไป ซึ่งในปี ท่ี
ผ่านมา หลักการทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้มดี งั นี้
หลักการ/แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
คาชี้แจงของบริษทั
แห่งประเทศไทย
หมวดการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

สืบเนื่องจากการจัดทารายงานประจาปี จาเป็ นต้องรอข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปี
2562 ที่จะถูกจัดทาและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตให้แล้วเสร็จภายใน 60
วัน นับจากวัน สิ้น งวดบัญ ชีวนั ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่งบริษทั มีกาหนดการประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมตั ผิ ลการดาเนินงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
จากนัน้ ต้องใช้เวลาปิ ดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งบริษทั กาหนดไว้ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 หลังจากนัน้ จะสามารถส่งออกหนังสือ
เชิญประชุมได้หลังจากปิ ดสมุดทะเบียนประมาณ 8 วันทาการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ จากการปิ ดสมุดทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คอื วันที่ 19 มีนาคม
2563 ในขณะที่บริษทั ได้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในวันที่ 3 เมษายน
2563 ทาให้ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
ก่อนวัน ประชุม อย่างไรก็ตามบริษทั ได้เผยแพร่ห นังสือ เชิญ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ที่
www.thaiunion.com ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2563 ก่อนวันประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น 32
วัน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่ งมีผ้ตู ิ ดเชื้อเพิ่ มขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง ท า
ให้คณะกรรมการบริ ษทั จาเป็ นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป
อย่ างไม่มี กาหนด โดยไม่ส่ งผลกระทบต่ อ การดาเนิ นงานของบริ ษัท อย่ างมี
นัย สาคัญ ต่ อ มาเมื่อ สถานการณ์ ดีขึ้น คณะกรรมการได้ พิจารณากาหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 รวมถึง
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษทั คือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็ นผู้ก่อ ตัง้ ธุรกิจของบริษ ัท
ประธานกรรมการของบริษทั ควรเป็ นกรรมการอิสระ รวมถึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จึงเป็ นผลทาให้ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการอิสระ แต่
เมื่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ท่ า นสมควรเป็ นประธานกรรมการของบริ ษ ั ท ต่ อ ไป เนื่ องจากท่ า นเป็ นผู้ มี
ประสบการณ์อนั ยาวนาน และมีวสิ ยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล สามารถควบคุมดูแลให้ม ั ่นใจว่า
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กรที่ม ีจริยธรรมและ
การกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้ ท่านสามารถควบคุมการประชุมตลอดจนให้ความเห็น
ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ องค์กร ทัง้ นี้ สามารถพิสูจน์ ได้จากผลงานของบริษ ทั ที่ผ่านมา
เกือ บ 30 ปี จากบริษทั จดทะเบียนที่ม ีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็ น เจ็ด
หมื่นล้านบาท ทาให้บริษทั มีความมั ่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปั จจุบนั นี้
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หลักการ/แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

คาชี้แจงของบริษทั

กรรมการอิสระไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั เกิน 9 ปี

แม้ว่า นายศักดิ ์ เกี่ยวการค้า ดร.ธรรมนู ญ อานันโททัย และนายกีรติ อัสสกุล ได้ดารง
ตาแหน่ งมาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยความตัง้ ใจและทุ่ ม เทให้กบั การท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ดูได้จ ากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านมานั น้ ท าให้
คณะกรรมการมีความเชื่อมั ่นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อสิ ระอย่างแน่ นอน

กรรมการของบริษทั แต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม
อย่ า งสม่ า เสมอ (มากกว่ า ร้อ ยละ 75 จากการ
ประชุมทัง้ หมด)

ด้วยเหตุท่ีคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ม าจากพันธมิตรทางธุรกิจ
ยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด ได้แก่ นายคิโยทากะ คิคูชิ
มีถิ่นพานักในประเทศญี่ป่ ุน ทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่
กาหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้จดั ส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุ น
ให้กบั กรรมการทุกท่าน และเปิ ดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรง
กับประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงินกลุ่มบริษทั (GROUP CFO) ก่อนวันประชุม

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง
อย่างน้อย 1 คน

บริษ ัท มีน โยบายความหลากหลายในโครงสร้า งของคณะกรรมการ ทัง้ ด้า นทัก ษะ
วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่เพราะในปั จจุบนั บริษทั มีจานวนกรรมการ
เพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษทั มีโอกาสในการสรรหากรรมการเพิม่
บริษ ัท ก็พร้อ มและยิน ดีท่ีจะมีกรรมการอิสระที่เป็ นผู้ห ญิง อยู่ในคณะกรรมการอย่าง
แน่นอน

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ CG Committee

บริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

บริษทั ควรจัดให้มโี ครงการให้สทิ ธิแก่ผู้บริหารใน
การซื้อ หลักทรัพย์ของบริษ ัท โดยมีระยะเวลาใน
การใช้สทิ ธิมากกว่า 3 ปี กาหนดราคาใช้สทิ ธิท่สี ูง
กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ม ีก ารจัดสรรสิท ธิ
รวมถึงไม่มกี ารกระจุกตัวเกิน 5%

บริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
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7. โครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ

ผูถ้ อื หุน้

ผูส้ อบบัญชี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เลขานุการบริษทั
นางปะราลี สุขะตุงคะ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม
ธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่
เกีย่ วข้อง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินกลุ่ม
บริษทั (Group CFO)

สายงานตรวจสอบ
นายปองพล ผลิพชื

การเงินองค์กร

บัญชีกลุ่มบริษทั

นวัตกรรม
การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
การบริหารความเสีย่ ง

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจทูน่าและอาหาร
ทะเลแปรรูป

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจกุง้

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์
เลีย้ งและผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจในทวีปยุโรป

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือก
แข็ง แช่เย็น และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ทีมบริหารกลุ่มการเงินและภาษี

ทีมบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่

ทีมบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ทีมบริหารด้านพัฒนาธุรกิจเชิง
กลยุทธ์
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร กรรมการอื่นที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร กรรมการที่เป็ นผูร้ ่วมค้าที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวม
แล้วมีจานวน 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
ความสัมพันธ์อ่นื ใดอันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ ปั จจุบนั มีจานวน 4 ท่าน โดยหลักเกณฑ์การเป็ นกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั มีหน้ าที่กากับดูแลงานของบริษ ัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั นโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริษทั และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การกาหนดวิสยั ทัศ น์ เป้ าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการดาเนิ นงานของ
บริษทั และติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิท ธิภาพ ตลอดจน
ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
อย่างสม่าเสมอ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั : กรรมการบริษทั อย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั หรือในบาง
กรณีคณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ก็ได้
7.2.2 ข้ อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัท: คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
ต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทั มีรายนาม ดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ

จานวนปี ที่
ดารง
ตาแหน่ ง*

ประธานกรรมการ

17 มีนาคม 2531

32 ปี 9 เดือน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

8 เมษายน 2542

21 ปี 9 เดือน

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

1 มกราคม 2533

31 ปี

4. นายชวน ตัง้ จันสิริ

กรรมการบริหาร

17 มีนาคม 2531

32 ปี 9 เดือน

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่
แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

25 เมษายน 2545

18 ปี 8 เดือน

กรรมการบริหาร

30 เมษายน 2544

21 ปี 8 เดือน

7. นายโนริโอะ ไซกุสะ

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

5 เมษายน 2562

1 ปี 9 เดือน

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

15 พฤศจิกายน 2553

10 ปี 2 เดือน

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

22 สิงหาคม 2543

20 ปี 5 เดือน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

22 มีนาคม 2553

10 ปี 9 เดือน

11. นายกีรติ อัสสกุล

กรรมการอิสระ

22 มีนาคม 2553

10 ปี 9 เดือน

12. นายนาถ ลิว่ เจริญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3 เมษายน 2558

5 ปี 9 เดือน

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรตุ ตินานนท์

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายชาน ชู ชง

9. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
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* จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งคานวณตัง้ แต่ดารงตาแหน่ งถึงเดือนธันวาคม 2563 เท่ านัน้
สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้ าที่กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มสี ่วนร่วมใน
การบริหารงานประจาของบริษทั ดาเนินการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิส ระ รวมถึงสนับสนุ นและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบ ัติหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตาม
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อที่ 17 ดังนี้
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 20. ในกรณี ท่ี ต าแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการเลือ กบุ ค คลซึ่ง มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
การจากัดอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั เชื่อว่า การมีกรรมการซึง่ มีประสบการณ์การทางานต่อเนื่องกับบริษทั เป็ นสิง่ ทีม่ คี ่าต่อบริษทั ดังนัน้ จึงไม่ได้
กาหนดคุณสมบัตเิ รื่องอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
สาหรับข้อบังคับของบริษทั ได้เปิ ดเผยอยูใ่ นเว็บไซด์ของบริษทั www.thaiunion.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
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การดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบริษทั ได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ไม่นบั รวมบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ร่วมทุน ซึ่งบริษทั มีความจาเป็ นต้องเข้า
ไปกากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
รายชื่อคณะกรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น

บริษทั ย่อยของบริษทั
จดทะเบียนอื่น

1. นายไกรสร จันศิริ

-

-

2. นายเชง นิรตุ ตินานนท์

-

-

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

1

-

4. นายชวน ตัง้ จันสิริ

-

-

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

-

-

6. นายชาน ชู ชง

-

-

7. นายคิโยทากะ คิคชู ิ

-

-

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

-

-

9. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า

-

-

10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

1

-

11. นายกีรติ อัสสกุล

1

-

12. นายนาถ ลิว่ เจริญ

-

-

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (CEO)
กรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารในบริษทั อื่นที่ไม่ใช่บริษทั ในกลุ่มได้ไม่
เกิน 3 บริษทั โดยการดารงตาแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ในการเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั และห้ามมิให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้ าที่บริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์ สูงสุดในการที่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.3 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั นอกจากนี้ กรรมการยังมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั และกากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรรมการมีหน้ าที่จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญ ญาที่ท ากับบริษทั หรือถือหุ้นเพิม่ ขึ้นลดลงในบริษทั หรือ
บริษ ัท ในเครือ ในระหว่า งรอบปี บัญ ชี ทัง้ นี้ อ านาจการตัด สิน ใจและดู แ ลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ดังกล่ า ว เว้น แต่ เรื่อ งดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง
คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนดาเนินการ
(1) เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) การเปลีย่ นแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพิม่ / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิม่ จานวนกรรมการบริษทั
(4) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้ร บั การ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือ หุ้น เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั และการกากับดูแ ลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
1) จัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกากับดูแลการดาเนินกิจการทัง้ หลายของบริษทั
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายขององค์กร
3) ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั เป็ นประจาทุก 5 ปี
4) กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบตั ิ
5) ติดตามให้มกี ารนากลยุทธ์ เป้ าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้
6) ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่าปี ละ 5 ครัง้
8) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ และขออนุ มตั สิ าหรับมติ
ต่างๆ ทีน่ อกเหนือจากอานาจของคณะกรรมการ
9) ติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
10) อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสและประจาปี แบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11) จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญ ชีไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี และ
นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมโดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
12) กาหนดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
13) เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
14) เสนอกรรมการทีอ่ อกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
15) เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
16) อนุ มตั ิเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง ตามที่
กาหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
17) อนุมตั กิ ารทาธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้าประกันของบริษทั อนุ มตั แิ ต่งตัง้
18) กาหนดอานาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
19) กาหนดการดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
20) อนุมตั ใิ ห้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
21) จัดให้มกี ารจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
คนเข้า ใจถึง มาตรฐานด้า นจริย ธรรมและแนวทางปฏิ บ ัติท่ี บ ริษ ัท ใช้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ตลอดจนติ ด ตามให้ ม ีก ารปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นอย่างจริงจัง
22) อนุมตั แิ ต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั
จัดทาและหรือเก็บรักษาเอกสาร
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
• รายงานประจาปี และแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร

ส่วนที่ 2 หน้า 23

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

ปฏิบตั หิ น้าที่อ่นื ใดที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
23) ปฏิบ ัติตามข้อ พึงปฏิบ ตั ิท่ีดสี าหรับ การเป็ นกรรมการบริษ ัท จดทะเบียนตามหลัก เกณฑ์ และข้อ บังคับของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิ สระ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ กรรมการอิสระต้องเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัติ
เกี่ยวกับ ความเป็ น อิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณ สมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อ ง
คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั
3) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
6) ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้น เพื่อ เป็ น ตัว แทนเพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ ข องกรรมการบริษ ัท ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ถือ หุ้น ซึ่งเป็ น ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
7) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ นิ ย ามกรรมการอิสระดังกล่ าว เป็ น ไปตามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีข องบริษ ัท และมีค วามเข้ม งวดกว่าข้อ ก าหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุน้ ของบริษทั
การประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารได้มโี อกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารได้พูดคุยหารือเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจอย่างเป็ นอิสระ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย
สาหรับปี 2563 มีการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 1 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจานวน 4 ท่าน
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การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกท่านมีความตัง้ ใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ยกเว้น กรรมการที่มถี นิ่ พานักในต่างประเทศ สาหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 สามารถ
พิจารณารายละเอียดได้ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มสี ายงานตรวจสอบ เพื่อท าหน้ าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่าง
สม่าเสมอ และให้ความมั ่นใจว่าบริษทั มีระบบทีม่ ปี ระสิทธิผลซึง่ จะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่
ดีและมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดและประเมินความเสีย่ งของกิจการ กาหนดมาตรการป้ องกันและบริหารความเสีย่ ง และมีการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ การดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance control) การจัดการความเสีย่ งและการให้ความสาคัญต่อรายการ
ผิดปกติทงั ้ หลาย
การบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินปั จจัยเสีย่ งทัง้ จาก
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งคณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
เสีย่ งนัน้ ๆ โดยจะทาการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุท่ที าให้เกิดความเสีย่ ง เพื่อกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสีย่ งนัน้ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการที่กาหนดไว้ และ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการต่อไป
การเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุน
และผูท้ ่เี กี่ยวข้องได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มกี ารสื่อสารข้อมูลของบริษทั ในส่วนของการดาเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้
กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจในบริษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทาให้บริษทั ได้รบั การยอมรับ
และสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทัง้ ยังทาให้บริษทั ได้รบั มุมมองของสาธารณชนที่มตี ่อบริษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมายและกลยุทธ์
ของบริษทั ต่อไป โดยจัดให้มหี น่ วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ และให้ความสะดวกแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
อย่างเท่าเทียมกัน มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษทั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายและมาตรการดูแล รวมทัง้ ติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกีย่ วโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็ นอิสระภายในกรอบของการกากับดูแลกิจการที่ดซี ่งึ ถือปฏิบตั ิ
มาโดยสม่าเสมอ เพื่อประโยชน์ ของบริษทั เป็ นสาคัญ เสมือนเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก และได้จดั ทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส
และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
บริษทั ยังกาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึง่ เป็ น
ส่วนได้เสียที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
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โครงสร้างการถือหุ้นและอัตราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ซื้อระหว่างปี

1. นายไกรสร จันศิร ิ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

174,804,288
56,330,432

4.84

174,804,288
56,330,432

4.84

2. นายเชง นิรุตตินานนท์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

200,442,084
66,332,032

5.59

200,442,084
67,932,032

5.62

3. นายชวน ตัง้ จันสิร ิ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

38,668,000
-

0.81

38,668,000
-

0.81

2,900,000

ขายระหว่าง
ปี

จานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2563

จานวนหุ้น
ณ 1 ม.ค. 2563

4. นายธีรพงศ์ จันศิร ิ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

%

โอนเข้า
(ออก)

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

(1,300,000)

%

399,736,164 10.67

399,736,164 10.67

109,329,048

109,329,048

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

63,442,980
-

1.33

63,442,980

1.33

6. นายโนริโอะ ไซกุสะ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

n/a

-

n/a

7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

n/a

-

n/a

8. นายชาน ชู ชง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

12,295,272
-

0.26

12,295,272
-

0.26

9. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

50,000
-

0.00

50,000
-

0.00

10. ดร.ธรรมนูญ อานันนโทไทย
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

n/a

-

n/a

11. นายกีรติ อัสสกุล
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

103,248

0.00

103,248

0.00

12. นายนาถ ลิว่ เจริญ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

-

n/a

-

n/a

รวมจานวนหุ้นและอัตราส่วน

1,121,533,548 23.50

2,900,000

(1,300,000)

-

1,123,133,548 23.54

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย เพื่อให้เกิดความมั ่นใจว่าเป็ นรายงานทางการเงินทีแ่ สดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นจริงและ
สมเหตุผล โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มกี ารบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึง่ ได้ใช้นโยบายการบัญชีท่เี หมาะสมและ
ถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทั ่วไป ตลอดจนได้พจิ ารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวัง
รอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดที ่สี ุดในการจัดทา และได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตาม
มาตรฐานการบัญชีใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้ ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั อย่างไม่มี
เงื่อนไข เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทั ่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงพิจารณาการเปิ ดเผย
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ข้อมูลรายการเกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ีแล้ว
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั คือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญ าตเลขทะเบียน 7795 จาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด โดยในการตรวจสอบนัน้ มีความเป็ นอิสระและ
ได้รบั ความร่วมมือจากผู้บริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีปรากฎในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอซึ่งทาให้เชื่อมั ่นได้วา่ งบการเงินของบริษทั และงบ
การเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญ ชีท่รี บั รองทั ่วไป และ
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามกฏหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
การปฐมนิ เทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่ อง
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ ของบริษทั และเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ รวมถึงการชี้แจงนโยบายด้านต่างๆ ของบริษทั ให้กรรมการได้ทราบ
ทัง้ ในส่วนของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีเลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานและมีสาระในการปฐมนิเทศดังนี้
1. เรื่องทีค่ วรทราบ: โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอานาจหน้าที่ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เรื่องทั ่วไปเกีย่ วกับธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ แต่บริษทั ก็ได้มกี ารปรับปรุงคู่มอื กรรมการเข้าใหม่และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี หลักเกณฑ์และการจัดทารายงานการมีสว่ นได้เสีย
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น ให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับในปี 2563 กรรมการบริหาร คือ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ได้เข้าอบรมหลักสูตร
การบริหารของสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียง

ส่วนที่ 2 หน้า 27

สาหรับกรรมการของบริษทั ทีม่ ถี นิ่ พานักในประเทศไทยได้ผา่ นหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั
DCP
DAP
RCP RCC ACP UFS HRP HCI TLCA AACP หลักสูตร NDC
ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

15/2550

Cash Discussion
flow

Other

12/2554

10/2544

3. นายชวน ตัง้ จันสิริ

86/2553

4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

84/2553

5. นายชาน ชู ชง

10/2545

6. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า

13/2544
2/2549
1/2557

2/2552

2561 ***

25/2560

1/2552
4/2544 9/2552

2/2555 4/2551

20/2558

2559 2559 2559

2559

2560 *
2561 **
2562 ****

7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

70/2549 48/2548 14/2549

8. นายกีรติ อัสสกุล

27/2546

9. นายนาถ ลิว่ เจริญ

ACF

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
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง : สถาบันวิทยาการตลาดทุน NDC : National Director Conference
ACF : Audit Committee Forum
Cashflow : หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดทางบกระแส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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 *** หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที ่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2562 **** การบริหารความเสีย่ งขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฎิบตั งิ าน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยเริม่ จากปี 2556 เป็ นต้นมา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ท่ผี ่ านมา ซึ่งจะช่วยให้ม ี
แนวทางในการปรับปรุงงานในการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ โดย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) ความโดดเด่นในความรูค้ วามสามารถ
2) ความเป็ นอิสระ
3) ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
4) การเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5) การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ
6) ความมุง่ มั ่นในการพัฒนาองค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) การดาเนินการในการประชุม
3) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ซึง่ พิจารณาจากเป้ าหมายและสถานะของความสาเร็จของแต่ละ
เป้ าหมาย โดยมีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) ความเป็ นผูน้ า
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตั งิ านทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริหารและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
เลขานุ การบริษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบ ัติงานให้แก่กรรมการ ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมิน ต่อ คณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น โดยมีคะแนนประเมินเฉลีย่ ดังนี้
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
คะแนนเฉลีย่ 95%
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล
คะแนนเฉลีย่ 95%
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ คะแนนเฉลีย่ 95%
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
คะแนนเฉลีย่ 98%
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการรวมทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด
เพื่อทาหน้าทีพ่ จิ ารณากลั ่นกรองก่อนนาประเด็นสาคัญเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
มีทงั ้ หมด 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายไกรสร จันศิริ

ประธานกรรมการ

2. นายเชง นิรตุ ตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

4. นายชวน ตัง้ จันสิริ

กรรมการบริหาร

5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

6. นายชาน ชู ชง

ผูอ้ านวยการกลุ่มด้านกิจการกลุ่มบริษทั

*รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านสามารถพิจารณาได้จากเอกสารแนบ 1
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1) ให้กรรมการบริหารมีอานาจดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่รายการทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) มีอานาจจัดทา เสนอแนะ และกาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั
3) กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริหารงาน กาหนดงบประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษ ัท พิจารณาอนุ มตั ิ และดาเนิ นการตามแผนทางธุรกิจและกลยุท ธ์ท างธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
นโยบาย และแนวทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมการบริษทั
4) มีอานาจดาเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้อ งกับการบริหารงานทั ่วไปของบริษทั รวมทัง้ จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั
5) มีอานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็ นผูค้ ้าประกัน หรือการชาระเงิน
หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุ น เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดาเนินงาน
ต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้มกี ารกาหนดวงเงินสาหรับแต่ละรายการ หรือเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงิน
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั
6) มีอานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ในตาแหน่งทีไ่ ม่สงู กว่าตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
7) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั
อนึ่ง การอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการที่ทาให้คณะกรรมการบริหารหรือผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใด (ตามข้อ บังคับ บริษทั และตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกาหนด) กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิการเข้าทารายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิไว้ ทัง้ นี้ กรรมการบริหารที่มสี ่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารได้ตามทีจ่ าเป็ นหรือเห็นสมควร
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อานาจอนุมตั หิ ลักของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารต้องพิจารณา โดยสรุป
1. นโยบายด้านการเงิน – เรื่องทีจ่ ะต้องผ่านการอนุ มตั ปิ ระกอบด้วย
1.1 งบประมาณประจาปี
1.2 การร่วมลงทุนในบริษทั อื่น หรือลงทุนตัง้ บริษทั ใหม่ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)
1.3 การจัดซือ้ สินทรัพย์ถาวรนอกงบประมาณ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)
1.4 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2. นโยบายด้านการบริหารงาน – การปรับโครงสร้างองค์กร
3. นโยบายด้านพนักงาน – การอนุมตั อิ ตั ราการปรับเงินเดือน โบนัส สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
ทัง้ นี้ กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั ได้มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาหน้ าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับ การดาเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบ
อานาจดังกล่าวได้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีการกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบ
อานาจไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ผู้รบั มอบอานาจสามารถอนุ มตั ริ ายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษทั ผูม้ อบอานาจหรือบริษทั ย่อย
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริษ ัท ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ แรกตัง้ แต่ ว นั ที่ 15 พฤศจิก ายน 2542 เพื่อ ให้ก ารสนั บ สนุ น และ
ปฏิบตั กิ ารในนามของคณะกรรมการบริษทั เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบบริหารความ
เสีย่ ง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และกากับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั ่น รวมทัง้ สอบทานการจัดทา
รายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการบริษทั ที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราว
ละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือทีป่ รึกษาใดๆ ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 12 ครัง้ และให้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ และประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า

2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
3. นายนาถ ลิว่ เจริญ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นผูท้ มี ่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
(ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที ่
0156 ตัง้ แต่ปี 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี)
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นผูท้ มี ่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน
(B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg)
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ที่มคี วามเป็ น
อิสระหรือเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และมี
ความรูป้ ระสบการณ์ท่จี ะสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน การตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็ นไปโดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้
ถือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ รวมทัง้ ทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้
1. สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กาหนดโดย
กฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐานสากลทีย่ อมรับโดยทั ่วไป
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4. สอบทาน “แบบประเมิ น ผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
5. สอบทานให้มรี ะบบงานเชิงป้ องกันและเป็ นประโยชน์ ให้กบั หน่ วยงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขึ้น
รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของบริษทั เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
7. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความ
เสีย่ งการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบ ตั งิ าน
ของตนเองเป็ นประจาทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั งิ านของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
12. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนและ
ประเมินประสิทธิภาพการทางานของผูส้ อบบัญชีบริษทั และจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
14. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของสายงานตรวจสอบ
15. สอบทานให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูจ้ ดั การทั ่วไป – สายงานตรวจสอบ
17. พิจารณาความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณาจากการปฏิบตั หิ น้าที่และรายงานต่างๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา
18. สอบทานความพอเพียงของระบบกากับดูแลของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
19. พิจารณาจัดหาทีป่ รึกษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน
20. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
21. ออกไปตรวจเยีย่ มหน่วยงานในบริษทั บริษทั ย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั งิ าน ระบบบริหารความเสีย่ ง
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน รวมทัง้ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ตลอดจนปั ญหา
เกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน ปั ญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ เข้าเยีย่ มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การ
บริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั ่วไป ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้งาน รวมทัง้ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
22. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชั ่นตามแนวทางของหน่ วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เริม่ ตัง้ แต่การ
ประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รปั ชั ่นตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อ มั ่นใจว่าบริษทั มีระบบต่างๆ ในการต่อ ต้านคอร์รปั ชั ่นตามที่ได้
รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
23. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั ่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่ วยงานหรือพนักงาน
ของบริษทั ที่เกี่ยวข้อ งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่ าเกี่ยวข้องจาเป็ นรวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับ ผิดชอบตามคาสั ่งของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและบุคคลทั ่วไป
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การรับทราบกรณีท่ีผู้สอบบัญ ชีพบพฤติการณ์ อ นั ควรสงสัยว่ากรรมการผู้จ ดั การ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของบริษทั กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง
มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้สานักงาน กลต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
2. ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
2.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อ สานักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”
ได้ ในส่วนที่ 2 หน้า 57
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่ าน โดยทัง้ สามท่ านเป็ น กรรมการอิสระ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงิน การบริหาร
องค์กรและกฎหมาย ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
แต่งตัง้ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีเ่ ห็นสมควร
อานาจหน้าที่
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั หารือหรือตอบคาถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั หรืออาจจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกได้ หากมีความจาเป็ น
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ งคราวละ 3 ปี เว้น แต่ คณะกรรมการบริษ ัท จะมีค วามเห็น เป็ น อย่า งอื่น ในกรณี ท่ี
ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึง คราวต้อ งออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณ สมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มจี านวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียง
เท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบทีต่ นแทน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดารง
ตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 ท่าน โดยกรรมการทัง้ สองท่ านเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติต ามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด และมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยมี
สมาชิกดังนี้
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ส่วนของการสรรหา
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
2. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษทั และกรรมการ
ของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
3. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอันเกีย่ วเนื่องกับการสรรหา
- ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณากลั ่นกรองค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
1. นาเสนอแผนการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ิ
2. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
3. น าเสนอค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ท่ีเหมาะสมส าหรับ ประธานกรรมการบริห าร กรรมการผู้ จ ดั การ และเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ิ
4. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ อ่ืนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสาหรับพนักงาน และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิ
5. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ายจัดการเกีย่ วกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอ
อนุมตั ิ
6. จัดทารายงานการปฏิบตั งิ านเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
7. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอันเกีย่ วเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน เป็ น
กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่เี หมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุ การตามทีเ่ ห็นสมควร
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีต่ นแทน
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3
ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริหารตามความเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่
เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีความรูค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง 4 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้
1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายชาน ชู ชง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั อย่างเหมาะสม
2. ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างต่อเนื่ องและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. จัดให้มกี ารประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกาหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ
บริษทั (Risk Assessment Criteria)
5. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งว่าเพียงพอและเหมาะสม
6. กากับดูแลผลการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ ง ว่าได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
7. รายงานความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญ และสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อย
9. กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
10. สื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละครัง้
11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา ที่เป็ นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต
และการปฏิบตั งิ าน ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อ ช่วยในการปฎิบตั ิง านของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณี ท่ีม ี
ปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากาลังคนของฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
13. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอันเกีย่ วเนื่องกับการบริหารความเสีย่ ง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่
เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีความรูค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นผู้แต่งตัง้
เลขานุการตามทีเ่ ห็นสมควร
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งว่างลงเพราะเหตุอ่นื
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่ม ีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้มี
จานวนครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งแทน อยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งทีต่ นแทน
ทัง้ นี้รายละเอียดการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอยูใ่ นรายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ส่วนที่ 2 หน้า 61
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินกลุ่ม
บริษทั (Group CFO)

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหาร
แช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านกิจการ
กลุ่มบริษทั

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านทรัพยากร
บุคคล

กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุรกิจอิน
กรีเดียนท์

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านพัฒนา
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านนวัตกรรม

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านการ
พัฒนาทีย่ ั ่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายธีรพงศ์
จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
3) นายยอร์ก
ไอรัล
ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินกลุ่มบริษทั (GROUP CFO)
4) นายชาน
ชู ชง
ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านกิจการกลุ่มบริษทั
5) ดร. ดาเรีย่ น
เมย์ แมคเบน
ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
6) ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านนวัตกรรม
7) นายลีโอนาร์ดชั คูลเลนซ์
กรรมการผูจ้ ดั การ ด้านธุรกิจอินกรีเดียนท์
8) นายแพทริค
เบอทาแลนฟ์ ฟี่
ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์
9) นายคูลซาน
ซิงห์
ผูอ้ านวยการกลุ่ม ด้านทรัพยากรบุคคล
โดยมี นางสาวอรุณ รัต น์ สุร ตั นจิน ดาภรณ์ ต าแหน่ ง รองผู้ จ ดั การทัว่ ไป บัญ ชีแ ละควบคุ ม (โรงงาน) เป็ นผู้รบั ผิ ด ชอบในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผู้ทาบัญ ชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า และ
ระหว่างปี 2563 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางด้านบัญชีทเ่ี ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบ
ตามข้อกาหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและนาเสนอโดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่ได้รบั มอบหมาย
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความเหมาะสม เช่น เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
บริษทั กาหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนี้
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
• อัตราการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) กรณีทผ่ี ลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทัง้ ในส่วนของพนักงานและของบริษทั ผูบ้ ริหารจะได้รบั เงิน
รางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทัง้ ปี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
สาหรับในส่วนของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง (ซึ่งเป็ นแบบเดียวกันกับ
พนักงานทั ่วไป) มีรายละเอียดขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 รับทราบและมีความเห็นร่วมกันในส่วนของเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านประจาปี ซึง่ ส่งผลไปสู่เป้ าหมายร่วมกันในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทีเ่ รียกว่าเป้ าหมายร่วม (Enterprise Objectives) ประจาปี ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้
ขัน้ ตอนที่ 2 เมื่อตัง้ เป้ าหมายการปฏิบตั งิ าน ซึง่ รวมถึงการบันทึกเข้าไปในเป้ าหมายการทางานประจาปี รายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ก็ยงั
มีการติดตามความคืบหน้าของเป้ าหมายนัน้ ซึง่ อาจจะมีกจิ กรรมหลายๆ อย่างประกอบกันเพื่อให้เป้ าหมายนัน้ สาเร็จตามทีต่ งั ้ ไว้
ขัน้ ตอนที่ 3 มีการประเมินผลสาเร็จของเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้โดยมีหลายระดับ ตัง้ แต่ ระดับ 1-5 และนาคะแนนรวมที่ได้จากการประเมิน
ผลสาเร็จของเป้ าหมายมากาหนดค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เช่น การให้โบนัสประจาปี การขึน้ เงินเดือนประจาปี โดยพิจารณาส่วนประกอบ
อื่นๆ ร่วมกัน อันได้แก่ การมีสว่ นร่วมของพนักงานในเป้ าหมายธุรกิจนัน้ ค่านิยมขององค์กร (TU 6 values) ทีพ่ นักงานนาไปปฏิบตั ิ
เป้ าหมายร่วมกันในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ที่กาหนดขึน้ มาในแต่ละปี นนั ้ มาจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษทั
ในหลายฝ่ ายหลายหน่ วยธุรกิจซึ่งต่างตัง้ เป้ าหมายประจาปี ของแต่ละหน่ วยงาน/หน่ วยธุรกิจที่ส่งเสริม ความสาเร็จของเป้ าหมายรวม ทัง้ นี้
ผูบ้ ริหารของหน่ วยงานหรือผูบ้ ริหารของหน่ วยธุรกิจจะกาหนดแผนความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ต้องสัมพันธ์สอดคล้อง รวมถึงเป็ นสิง่ ที่ผลักดันส่งผล
ต่อความสาเร็จในเป้ าหมายประจาปี ของแต่ละหน่ วยงาน หรือหน่ วยธุรกิจนัน้ โดยความคิดริเริม่ ที่ถูกพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันแล้วว่า
สาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็ นเป้ าหมายรายบุคคลประจาปี ซึ่งรวมถึงเป้ าหมายด้านค่านิ ยม จะถูกพิจารณาและอนุ มตั ิจาก
หัวหน้างานให้อยูใ่ นระบบบริหารจัดการด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (PMP) ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงมกราคมของทุกปี
ในส่วนของการประเมินผลสาเร็จของเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ รวมถึงประเมินผลการท างานนั น้ จะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้บริหารระดับ สูงและ
พนักงานได้ทาการประเมินตัวเอง โดยการให้คะแนนความสาเร็จ ความสัมฤทธิ ์ผลของเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ หลังจากนัน้ Group Director HR หรือ
HR business partner จะรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้เกณท์การประเมินทีเ่ ทีย่ งธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของซีอโี อ หรือผูบ้ งั คับบัญชาในการให้คะแนน ประเมินผลการทางาน และเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ของผูบ้ ริหาร พนักงานดังกล่าว
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร เป็ นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และโบนัสประจาปี ซึง่ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษทั ผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ซึง่ สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนอัตราการจ่ายเงิน
โบนัส กรณีทผ่ี ลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทัง้ ในส่วนของพนักงานและของบริษทั ผูบ้ ริหารจะได้รบั เงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของ
เงินเดือนรวมทัง้ ปี
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สาหรับค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในปี 2563 เทียบกับปี ก่อน เป็ นดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ปี 2562
ปี 2563
จานวน (คน) ณ 30 ธันวาคม
9
9
เงินเดือน / โบนัส
131.18
133.79
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
3.76
4.16
รวม

134.94

137.95

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
: ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7.36 ล้านบาท (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ 8.1.2)
: โบนัสคณะกรรมการจากผลการดาเนินงานปี 2562 เท่ากับ 11.21 ล้านบาท (ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่
16 กันยายน 2563)
: ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอื่นทีเ่ ป็ นตัวเงิน เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็ นต้น) ของผูบ้ ริหารรวม 9 ท่าน
ได้รบั จากบริษทั ในปี 2563 เท่ากับ 137.95 ล้านบาท
: รวมค่าตอบแทนและโบนัสทัง้ สิน้ ทีค่ ณะกรรมการทุกท่านและผูบ้ ริหารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ได้รบั จากบริษทั
ในปี 2563 เท่ากับ 156.52 ล้านบาท
ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่นื
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มถี ิ่นพานักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี ) รวมเบี้ย
ประกัน 6 ท่าน สาหรับปี 2563 เท่ากับ 257,945 บาท
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากรของบริษทั ได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 9,770 คน (ณ 31 ธันวาคม 2563) โดยแบ่งเป็ นพนักงานรายเดือน จานวน 1,728 คน
และพนักงานรายวัน จานวน 8,042 คน
สิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม
บริษทั มีนโยบายและความมุ่งมั ่นที่จะส่งเสริมแนวปฏิบตั ิในเรื่องของสิทธิมนุ ษยชนตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน การใช้แรงงาน โดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา บริษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน และสนับสนุ นความคิดในการส่ง เสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของ
ผูใ้ ช้แรงงานมาตลอด บริษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการจ้างงานทุกประการโดยเคร่งครัด และ
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร บริษทั มีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษา
พนักงานที่มคี ุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองค์กร และมุ่งเน้ นการตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมภายใน
องค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงสร้างค่าตอบแทน
กระบวนการจัดทาแผนการสืบ ทอดตาแหน่ งงานจะทาควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ
แผนพัฒ นาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่ วยงานจะ
ร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ กาหนดแผนพัฒ นาพนักงานรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานที่เป็ นผูส้ บื ทอด
ตาแหน่ ง และพนักงานที่มศี กั ยภาพในการทางานสูง จะมีการวิเคราะห์ขดี ความสามารถเพื่อใช้ในการทาแผนพัฒนาขึ้นเป็ นขัน้ ตอน รวมถึง มี
การพูดคุยกับพนักงานถึงเป้ าหมายอาชีพและความคาดหวังของพนักงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
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แผนการพัฒ นาต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้อ งการขององค์กรและความคาดหวังของพนักงานตามความจาเป็ น
เพื่อให้ม ั ่นใจว่า พนักงานและองค์กรจะได้รบั ประโยชน์ ร่วมกันอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง และ
นาไปสูค่ วามสาเร็จขององค์กรอย่างยั ่งยืนต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั โดยกาหนดเป้ าหมายและตัววัดในแต่ละ
ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษทั ฯ ซึง่ เรียกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้
1. Drive Superior Financial Performance - ผลักดันความเป็ นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
2. Accelerate Growth โดยการมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เร่งผลักดันชื่อเสียงในความเป็ นเลิศด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ การ
เป็ นผูน้ าด้านความยั ่งยืน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดธุรกิจน้ ามันปลาและอื่นๆ
3. Improve Productivity ผนึ ก ก าลังเป็ น องค์ก รแห่ ง continuous improvement ซึ่งรวมถึงการบริห ารจัด การด้า นการเงิน ตลอดจน
ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. Work on Business Fundamentals – ส่งเสริม สนับสนุ นบุ คลากรที่ดารงตนแบบอย่างที่ดีในค่านิ ยม 6 ประการที่เป็ นวัฒ นธรรม
องค์กร รวมถึงการพัฒนาและการธารงรักษาคนเก่งในองค์กร อีกทัง้ มุง่ เน้นรักษา/เพิม่ ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ตลอดจนเน้นย้า
การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์แบบระยะยาว เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจและส่งผลตอบแทนทางด้านการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้สงู สุด
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็ นการเพิม่ จานวน เนื่องจากบริษทั ยังคงต้องการแรงงานเพิ่มขึน้ เพื่อสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าซึง่ มีจานวนมาก
ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2563 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 3,148.98 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ น
- เงินเดือน
จานวน
751.57 ล้านบาท (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
- เงินเดือน ค่าจ้าง และเบีย้ เลีย้ ง
จานวน
1,535.04 ล้านบาท (ต้นทุนขาย)
- ค่า Incentive และค่าตอบแทนอื่น
จานวน
116.09 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ ประชุม
จานวน
7.35 ล้านบาท
- ปรับปรุงโบนัสกรรมการปี 2562 ตัง้ ไว้สงู เกิน
จานวน
(0.71) ล้านบาท
- โบนัสกรรมการปี 2563 (จ่ายปี 2564)
จานวน
15.60 ล้านบาท (ตัง้ เป็ นค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย)
- โบนัสประจาปี
จานวน
320.81 ล้านบาท
- เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
จานวน
52.96 ล้านบาท
- ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
จานวน
48.62 ล้านบาท
- ฝึกอบรมและสัมนาต่างๆ
จานวน
15.71 ล้านบาท
- เงินเกษียณพนักงาน
จานวน
30.42 ล้านบาท
- สารองเงินเกษียณพนักงาน
จานวน
48.20 ล้านบาท
- ค่ารักษาพยาบาล
จานวน
14.91 ล้านบาท
- สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ
จานวน
118.83 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดหาบุคลากร
จานวน
9.79 ล้านบาท
- ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
จานวน
47.37 ล้านบาท
- ผลประโยชน์อ่นื ๆ
จานวน
16.42 ล้านบาท
สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษทั บริษทั ย่อย และพนักงาน ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนดังกล่าว ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงิน ที่พ นั ก งานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือ นในอัตราร้อ ยละ 2 ถึง 5 (กรณี ท่ีพ นักงานมีอ ายุ ง านเกิน กว่า 10 ปี
สามารถเลือกสะสมได้ถงึ ร้อยละ 15) และเงินที่บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งขึน้ อยู่กบั อายุงาน
ของพนักงานแต่ละคน กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษทั บริหารโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายใต้ช่ือ
กองทุน “KTMF กองทุ นสารองเลี้ยงชีพ ไทยมั ่นคง มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึ่งจดทะเบี ยนแล้ว” ส่วนกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ ของบริษทั ย่อยใน
ประเทศ บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
สาหรับ ผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ ) บริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ยได้คานวณหนี้ สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธคี ดิ ลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญ
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อิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกันเงินสารองทุกๆ ปี ไว้ใน
หมวดหนี้สนิ ของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญ ชีสากล IAS19 เพื่อให้ม ั ่นใจว่า บริษทั สามารถจ่ายเงินบาเหน็จเกษียณอายุให้กบั พนักงาน
ตามสิทธิท่ีพงึ มีได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มกี ารพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิด
เหตุการณ์ท่ที าให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็ นการชั ่วคราว ดังนัน้ บริษทั จึงขยายความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจ
ให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการหยุดชะงักทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
บริษทั ยังได้จดั สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ สาหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริม สวัสดิภาพความเป็ นอยู่ท่ีดขี องพนักงาน ให้มพี ลานามัยที่
แข็งแรง อันจะส่งผลดีตอ่ การปฏิบตั งิ านและดารงชีวติ ของพนักงาน บริษทั ได้แบ่งเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทีด่ ขี องพนักงาน ได้แก่
1) การประกันชีวติ และสุขภาพหมู่
2) การประกันอุบตั เิ หตุ
3) การตรวจสุขภาพประจาปี
4) การตรวจสุขภาพปั จจัยเสีย่ ง
5) การสุม่ ตรวจสารเสพติด
6) จัดห้องพยาบาลทีม่ เี จ้าหน้าทีป่ ระจาโรงงาน
7) จัดสถานทีอ่ อกกาลังกาย โรงยิม สนามฟุตบอล และสันทนาการสาหรับพนักงานและครอบครัว
- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี และมีสว่ นร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
1) การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่/ตรุษจีน (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเปลี่ยนเป็ นจับฉลากแจกของขวัญ
แทนงานรื่นเริง)
2) กิจกรรมการสานสัมพันธ์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ประกวดร้องเพลง โดยให้โหวตผ่าน Workplace)
- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรูส้ กึ ผ่อนคลายมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อองค์กร
1) จัดห้องสมุดประจาโรงงาน
2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่ายความสุขในช่วงเดือนเกิดของพนักงาน)
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสวัสดิการอื่นอีก เช่น ชุดทางาน หอพักพนักงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงาน และการส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละเพิม่ เติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการให้ทุนการศึกษา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษทั และเป็ นพันธสัญญาของคณะผูบ้ ริหารระดับสูง เรามุ่งเน้ น
การนาเสนอวิธกี ารฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การปรับเปลีย่ นทัศคติและวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้ไปสูอ่ งค์กรที่
มีมาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทัง้ การอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and
giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• การดูแ ลพนั ก งานใหม่ เพื่อ ให้ก ารต้ อ นรับ อย่ างอบอุ่ น ท าให้ส ามารถปรับ ตัวเข้ากับ องค์ก รอย่างราบรื่น และเป็ นรากฐานสู่
ความสาเร็จในระยะยาว
• การฝึ ก อบรมด้านวิช าชีพ ค่านิ ยมองค์กร การเรีย นรู้วฒ
ั นธรรมที่แ ตกต่ าง การดูแ ลสิ่งแวดล้อ ม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากทัง้ ในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทีจ่ าเป็ น เพื่อนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
• ระบบพีเ่ ลีย้ ง การสอนงาน และการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า
• โครงการเรียนรูง้ านข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปั น และความร่วมมือ
• การมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย ด้วยทรัพยากรสาหรับการเรียนรูแ้ ละการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
• การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิม่ พูนทักษะและกระตุ้นแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทัง้ วิสยั ทัศน์ในระยะยาว
ซึง่ เกิดจากการมองภาพทีก่ ว้างขึน้
• การได้รบั มอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒ นธรรมองค์กรและพัฒ นาทักษะด้านภาษา รวมทัง้ เพิ่มความก้าวหน้ า
ให้กบั พนักงานทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
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• กระบวนการติดตามการพัฒ นาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒ นาบุคลากรที่ม ีความสามารถทั ่วโลกและ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
• การฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานนอกเหนือจากการปฏิบตั ิงาน เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น ความรูก้ ารพัฒนาทีย่ ั ่งยืน การดูแลสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมสัมนาได้เหมือนปี ท่ผี ่านๆ มา ดังนัน้ บริษทั จึงมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และป้ องกันสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยการปรับเปลี่ยนการอบรมสัมนาเป็ นการ e-learning และเข้า on-line
workshop แทน อีกทัง้ ยังมีการให้พนักงานทาโปรเจคเพื่อเป็ นการพัฒนาตัวเอง
รายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ ริหารในปี 2563 จานวนชั ่วโมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชั ่วโมง โดยแยกได้ดงั นี้
จานวนพนักงาน
จานวนชั ่วโมงฝึ กอบรม
เฉลีย่ ชั ่วโมง / คน

พนักงานรายเดือน
1,736 คน
14,275 ชั ่วโมง
8

พนักงานรายวัน
8,058 คน
92,427 ชั ่วโมง
11

รวม
9,794 คน
106,702 ชั ่วโมง
11

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในต าแหน่ งผู้นาองค์ ก ร คือ ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร (CEO) และประธานกรรมการบริห ารกลุ่ม ธุรกิจอาหารแช่ แข็งและธุรกิจ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงตาแหน่ งผู้บริหารสูงสุดของบริษ ัทในแต่ละภูมภิ าคที่เป็ นส่วนสาคัญ ต่อความสาเร็จขององค์กร ทัง้ ในและต่างประเทศ โดย
มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประสานงานกับคณะกรรมการที่แต่งตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่พจิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์และแผนการ
สืบทอดตาแหน่ง ทัง้ นี้เพื่อรักษาความเชื่อมั ่นให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วน
บริษทั มีนโยบายการทบทวนตาแหน่ งงานที่ม ีความสาคัญ ในการขับ เคลื่อนธุ รกิจขององค์กร (Critical Position) และมีผ ลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการและเป้ าหมายขององค์กร โดยใช้กระบวนการพิจารณาตาแหน่ งงานอย่างเป็ นระบบในทุกๆ ปี เพื่อใช้ในการวาง
แผนการสืบทอดตาแหน่งทัง้ ในระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผูป้ ระสานงานในการวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) โดยจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริหารในหน่ วยงานหลักขององค์กรและผูบ้ ริหารสูงสุดฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ทัง้ นี้นอกจากการเสริมสร้างความมีศกั ยภาพในการดาเนินการ
ของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
แผนการสืบทอดตาแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานในตาแหน่ งงานที่มคี วามสาคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็ นการวางแผนผู้สบื
ทอดตาแหน่งตามระยะเวลาทีค่ าดว่าผูส้ บื ทอดตาแหน่งมีความพร้อมในการดารงตาแหน่งนัน้ ๆ ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
ก. พร้อมทีจ่ ะดารงตาแหน่งทันที (Ready Now)
ข. พร้อมทีจ่ ะดารงตาแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years)
ค. พร้อมทีจ่ ะดารงตาแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)
2. แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็ นการวางตัวพนักงานทีจ่ ะมารับหน้าทีแ่ ทน
ผูบ้ ริหารในตาแหน่งงานสาคัญเป็ นการชั ่วคราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษทั ได้สนับสนุนให้ผบู้ ริหารแต่ละฝ่ ายกาหนดชื่อผูส้ บื ทอดตาแหน่ง
ในกรณีฉุกเฉินไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ และมีช่อื ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน
แผนการสืบ ทอดต าแหน่ งนี้ จ ะมีท งั ้ ในระดับ กลุ่ม องค์กร (Group Corporate) ระดับ ภู ม ิภ าค (Regional) และระดับ ประเภทธุรกิจ
(Business Categories) นอกจากนี้ บริษทั ยังมีแผนการพัฒ นาและเตรียมความพร้อ มให้กบั ผู้สืบทอดตาแหน่ งเป็ นรายบุคคล โดยวิเคราะห์
ความต้องการพัฒนาทัง้ ด้าน ความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ทีจ่ ะทาให้ผสู้ บื ทอดตาแหน่ งมีความพร้อมเข้ารับตาแหน่ งในทันทีเมื่อบริษทั
ต้องการ แผนการพัฒ นาดังกล่าวจะได้รบั การทบทวนทุกปี โดยหัวหน้ างานโดยตรงของผู้สบื ทอดตาแหน่ งและคณะกรรมการที่บริษทั ฯ ได้
คัดเลือกมาทาหน้าทีใ่ นแต่ละระดับของตาแหน่งงานนัน้
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ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
ตามทีบ่ ริษทั ได้กาหนดให้ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทัง้ จัดทาคู่มอื จรรยาบรรณในการทาธุรกิจ และหลัก
ปฏิบ ัติด้า นแรงงานเพื่อ เป็ น แนวทางในการปฏิบ ัติง านนั น้ เพื่อ เป็ น การส่งเสริม สนับ สนุ น และช่ ว ยกัน สอดส่อ งให้ก ารปฏิบ ัติต ามหลัก
จรรยาบรรณเป็ นไปอย่างถูกต้อง บริษทั จึงเปิ ดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการทาผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตได้รายงาน หรือสอบถาม
กรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือไม่เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ
พนักงานผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ ะร้องเรียน พร้อมชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็ นความลับ และไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผูร้ อ้ งเรียน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา หรือ ทีม Employee Relations (ER) (ตามทีบ่ ริษทั ได้กาหนดและประชาสัมพันธ์)
2. ตูร้ บั ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ่ ายในโรงงาน (รวม 16 จุด)
3. สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชั ่วโมง) หรือโทร 1800 013 080
4. ส่งอีเมล thaiunion.ethicspoint.com
5. ส่งผ่านแอ็พลิเคชั ่นไลน์
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
พนักงานส่งข้อร้องเรียน

เปิ ดตูร้ บั ข้อร้องเรียน ทุกวันจันทร์ท่ี
2 และ 4 ของเดือน

บันทึกข้อร้องเรียนเข้าระบบ

ทาการแปลภาษา
(กรณีทไ่ี ม่ใช่ภาษาไทย)

พิจารณาข้อร้องเรียนและส่งต่อ
ผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้อง

ผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาและดาเนินการหาข้อมูล

ติดตามการทางาน

บันทึกข้อมูลและส่งให้ HR สืบสวน
ข้อเท็จจริง

Employee
Relations
Team

ปรับปรุงและสรุปทารายงานเสนอ
ผูบ้ ริหาร
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มาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การรายงานจะถูกปิ ดไว้เป็ นความลับ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้อ งเรียนหรือ ผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มกี ารบันทึกเสียงทางโทรศัพท์
พนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้
7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
1) หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั - นายปองพล ผลิพชื / ผู้จดั การทั ่วไป สายงานตรวจสอบ
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3
2) ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิ ดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี - นางสาวอรุณรัตน์ สุรตั นจินดาภรณ์ / รองผูจ้ ดั การทั ่วไป
บัญชีและควบคุม (โรงงาน) โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 (ท้ายตารางรายละเอียดผูบ้ ริหาร)
3) เลขานุการบริ ษทั – นางปะราลี สุขะตุงคะ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งสามารถดูได้
จากเอกสารแนบ 1
4) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ – นางสาวรุจริ ดา กองรส e-mail; rujirada.kongros@thaiunion.com or ir@thaiunion.com
5) ผู้ส อบบัญ ชี - บริษ ัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ประกอบด้วยนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญ ชีร บั อนุ ญ าตเลข
ทะเบียน 7795 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญ าตเลขทะเบียน 3760 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4599
รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา รวม 17 บริษทั มีจานวนเงินทัง้ สิ้น 21,257,414 บาท
2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึง่ ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบบัญ ชี ให้แก่สานักงานสอบบัญ ชีท่ผี ู้สอบบัญ ชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา มีจานวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบ
บัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา รวม 7
บริษทั มีจานวนเงินทัง้ สิ้น 1,170,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจานวนทัง้ สิ้น 3,532,500 บาท
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8. รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิ จการ
8.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษทั ควรจัดให้มขี น้ึ โดย
อาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ความซื่อ สัตย์ ความโปร่งใส ความรับ ผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั ่นไว้วางใจ และการปฏิบตั ิงานใน
มาตรฐานที่สูง ตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่งจะส่งผลต่อความ
เชื่อมั ่นของผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั ่นคงและเจริญเติบโต
อย่างยั ่งยืน ตลอดจนเพิม่ มูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นโดยคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุ นการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่าเสมอ
สาหรับปี ท่ีผ่านมา บริษทั ได้รบั การประเมินคุณ ภาพการประชุมผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 97.5 คะแนนโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งได้รบั มอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจากการสารวจ
ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจาปี 2563 (CGR 2020) เพื่อท าการสารวจและติดตามพัฒ นาการด้านการ
กากับ ดู แลกิจการของบริษ ัท จดทะเบีย นในประเทศไทยโดยใช้ห ลัก เกณฑ์ในการประเมิน ที่พ ฒ
ั นาจากหลัก การกากับดูแ ลกิจการที่ดีข อง
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดาเนินการจัดทาและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย บริษทั ก็เป็ นหนึ่งใน
บริษทั ที่ได้รบั ผลการประเมินรายงานการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ”
(Excellent CG Scoring)
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณ สมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุ กรายได้เท่ าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้อ งสามารถเข้าร่ว มประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั
3) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน และไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การบริห ารงาน พนัก งาน ลู กจ้าง หรือ ที่ปรึก ษาที่ได้รบั เงิน เดือ นประจาของบริษ ัท บริษ ัท ในเครือ บริษ ัท ร่วม หรือ บริษ ัท ที่
เกีย่ วข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
- ความสัมพันธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ รายการ
เช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสาคัญที่เข้าข่ายไม่อสิ ระ มูลค่ารายการ >=20 ล้านบาท หรือ >=3% ของ NTA ของบริษทั แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า
ทัง้ นี้ในการพิจารณามูลค่ารายการ ให้นบั รวมรายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันทีม่ รี ายการในครัง้ นี้ดว้ ย
6) ไม่ได้รบั การแต่ งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อ รักษาผลประโยชน์ ข องกรรมการบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
7) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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ทัง้ นี้ นิ ยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั และมีค วามเข้ม งวดกว่าข้อ กาหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุน้ ของบริษทั
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
บริษทั จะเลือกผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมิได้เป็ นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รบั เงินเดือนจากบริษทั หรือบริษทั ในเครือ ไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ ซึง่ จะเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาลงมติในการแต่งตัง้ และนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ หนึ่ง
(2) กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนประวัติ คุณสมบัติ ความรู้
และความสามารถ ตลอดจนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดเดิมสาหรับกรณีทก่ี รรมการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีท่ตี าแหน่ งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากตาแหน่ ง หรือด้วยสาเหตุอ่ืนใน
ระหว่างปี เป็ นต้น ก็จะพิจารณาและนาเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
ต่อคณะกรรมการบริษทั เฉพาะในกรณีท่ีมกี รรมการพ้นตาแหน่ งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุ อ่นื ในระหว่างปี เท่านัน้ โดยการตรวจสอบประวัติ
คุณสมบัติ ตลอดจนการนาฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ของ
กลต. เป็ นต้น และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่อกี ครัง้ และบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านัน้ แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3
ตามวาระ และให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมด ตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ทัง้ นี้ ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง ของจานวนหุน้ ที่ถอื โดยผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง โดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ หมดต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการขออนุ ญ าตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการ
อนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
จานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มจันศิริ
2. กลุ่มนิรตุ ตินานนท์
3. บริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
4. กลุ่มบุญมีโชติ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
1
1

คน
คน
คน
คน

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมทีส่ รรหามาตามวิธกี ารข้างต้นนัน้ จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลทีถ่ ูกศาลสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นบัญชีรายบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ หรือกฎหมายที่เกีย่ วกับธุรกิจทาง
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การเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิด
เกีย่ วกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
(5) เคยต้องคาพิพากษา หรือถูกดาเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทาความผิดตาม (4)
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทาโดยทุจริต
(7) มีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่ามีเจตนาอาพรางฐานะการเงิน หรือผลการดาเนินงานที่แท้จริงของบริษทั ที่มหี นุ้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือ ของบริษ ัท ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน หรือ เคยแสดงข้อ ความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรือ ปกปิ ดข้อ ความจริงอันเป็ น
สาระสาคัญทีค่ วรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ที่มหี ุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษทั ที่เคย
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง เพื่อ รักษาประโยชน์ ของบริษทั และก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ อย่างร้ายแรง
(9) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทาหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษทั และบริษทั ย่อย ฝ่ าฝื นหรือปฏิบตั ิไม่
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของแต่ละปี บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อนาเสนอให้ค ณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและนาเสนอในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ต่อไป โดยผู้ถอื หุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธกี าร เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์ โหลดแบบคาขอต่างๆ ได้จาก
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.thaiunion.com
การจากัดอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั เชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทางานต่อเนื่องกับบริษทั เป็ นสิง่ ทีม่ คี า่ ต่อบริษทั ดังนัน้ จึงไม่ได้กาหนด
คุณสมบัตเิ รื่องอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารของบริษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ดา้ นนโยบาย และการ
บริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดแยกกัน ดังนี้
- ประธานกรรมการ
บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
1) กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ
2) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานประจาของบริษทั
3) เรียกประชุมและเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระ
การประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4) สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุมและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนดูแลให้การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสาเร็จลุล่วง
5) สนับสนุ นและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
7) เป็ นผูล้ งคะแนนตัดสินในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ ายเท่ากัน
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบั มอบอานาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบริษทั ให้มอี านาจในการจัดการ ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบาย
การตัดสินใจ และการใช้อานาจจัดการบริษทั อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
1) บริหารจัดการและควบคุม ดูแลการดาเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้อ งกับการบริหารงานทั ่วไปของบริษทั เพื่อ ให้เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
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2) รับผิดชอบการจัดทานโยบายธุรกิจของบริษทั แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนาเสนอและขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงมีหน้าทีร่ ายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
3) ติดตามและรายงานฐานะของบริษทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน เพื่อสนับสนุ น
ธุรกิจให้มกี ารเติบโต
4) มีอานาจในการทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิของบริษทั เรื่อง อานาจอนุ มตั ิ
ดาเนินการ
5) ดูแลให้มกี ารกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
6) รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
7) ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อภาพพจน์ทด่ี ขี องบริษทั
8) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอานาจในการออก/แก้ไข/เพิม่ เติม/ปรับปรุง ระเบียบ คาสั ่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ของบริษทั
9) ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/
หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อ ยู่ภ ายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนั งสือ มอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ข้อกาหนด และต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร หรือผู้รบั มอบอานาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
- การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2563
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั

1. นายไกรสร
2. นายเชง
3. นายชวน
4. นายธีรพงศ์
5. นายฤทธิรงค์
6. นายโนริโอะ

จันศิริ
นิรตุ ตินานนท์
ตัง้ จันสิริ
จันศิริ
บุญมีโชติ
ไซกุสะ

การประชุม การประชุม
คณะกรรมการ สามัญผูถ้ อื
หุน้
7/7
ร่วมประชุม
7/7
ร่วมประชุม
7/7
ร่วมประชุม
6/7
ร่วมประชุม
7/7
ร่วมประชุม
2/7
ไม่ได้ร่วม

การประชุม
สาเหตุทไ่ี ม่เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
วิสามัญผู้
ถือหุน้
ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม มิได้มถี นิ่ พานักในประเทศไทยและไม่สามารถ
เดินทางมาได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด

7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส

7/7

ไม่ได้ร่วม

ไม่มปี ระชุม มิได้มถี นิ่ พานักในประเทศไทยและไม่สามารถ
เดินทางมาได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด

8. นายชาน
9. นายศักดิ ์
10. ดร. ธรรมนูญ

ชู ชง
เกีย่ วการค้า
อานันโทไทย

7/7
7/7
6/7

ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ไม่ได้ร่วม

ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม ติด ภารกิจเป็ น วิท ยากรของสมาคมส่ ง เสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

11. นายกีรติ
12. นายนาถ

อัสสกุล
ลิว่ เจริญ

7/7
7/7

ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
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- การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

จันศิริ
นิรตุ ตินานนท์
ตัง้ จันสิริ
จันศิริ
บุญมีโชติ
ไซกุสะ
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
ชู ชง
เกีย่ วการค้า
อานันโทไทย
อัสสกุล
ลิว่ เจริญ

เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน โบนัสกรรมการ
รวม
กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
(บาท)
(บาท)
ตรวจสอบ
ชุดย่อย
ทัง้ สิ้น
210,000
600,000
1,725,194
2,535,194
105,000
300,000
862,597
1,267,597
105,000
300,000
862,597
1,267,597
90,000
300,000
80,000
862,597
1,332,597
105,000
300,000
862,597
1,267,597
30,000
300,000
862,597
1,192,597
105,000
300,000
862,597
1,267,597
105,000
300,000
80,000
862,597
1,347,597
105,000
300,000
600,000
240,000
862,597
2,107,597
90,000
300,000
300,000
360,000
862,597
1,912,597
105,000
300,000
240,000
862,597
1,507,597
105,000
300,000
300,000
862,597
1,567,597

รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

1,260,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั

1. นายไกรสร
2. นายเชง
3. นายชวน
4. นายธีรพงศ์
5. นายฤทธิรงค์
6. นายโนริโอะ
7. นายราวินเดอร์ สิงห์
8. นายชาน
9. นายศักดิ ์
10. ดร. ธรรมนู ญ
11. นายกีรติ
12. นายนาถ

3,900,000

1,200,000

1,000,000

11,213,761

18,573,761

(2) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ ได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มถี ิ่นพานักในประเทศ
ไทยและมีอายุไม่เกิน 70 ปี เท่านัน้ )
8.1.3 การกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่กากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริษทั ไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
และเป็ นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษทั รวมถึงการกากับดูแลให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยสรุปเป็ นประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่างสม่าเสมอ
2. ควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ และ
งบประมาณตามทีม่ กี ารอนุมตั ไิ ว้
3. อนุ มตั ิงบประมาณเพื่อการลงทุน การทารายการการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การกู้ยมื หรือการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การให้กยู้ มื เงิน การเพิม่ ทุน การลดทุน การเลิกบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถู กต้อ งเชื่อ ถือ ได้ข องรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม ภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การทารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
6. แต่งตัง้ ตัวแทนไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษทั ให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
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บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

ตัวแทนของบริษทั

บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

99.66%

9

1.
2.
3.
4.

บมจ. สงขลาแคนนิ่ง

99.55%

7

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายชวน ตัง้ จันสิริ
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน
บริษทั ย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิง่ (SC)

99.00%

6

1.
2.
3.
4.

นายเชง นิรตุ ตินานนท์
นายชวน ตัง้ จันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนคร นิรตุ ตินานนท์ *

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริหารของ SC

บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์

98.00%

5

1.
2.
3.
4.
5.

นายไกรสร จันศิริ
นายชวน ตัง้ จันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายชาน ชู ชง
นางพรทิพย์ ขาประไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การทั ่วไป ฝ่ ายบริหาร

บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด

51.00%

12

1.
2.
3.
4.

นายไกรสร จันศิริ
นายชวน ตัง้ จันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

5.
6.
1.
2.
3.

นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ
นายชาน ชู ชง
นายเชง นิรตุ ตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

MD กลุ่มธุรกิจกุง้
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์

บจ. ทีเอ็มเอซี

66.90%

100.00%

9

8

นายไกรสร จันศิริ
นายเชง นิรตุ ตินานนท์
นายชวน ตัง้ จันสิริ
นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตาแหน่งใน TU
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

4. นายชาน ชู ชง

กรรมการบริหาร

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
3. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์

CEO ของ TFM

4. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ

MD กลุ่มธุรกิจกุง้
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บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่
บริษทั ย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)

100.00%

บจ. ทีซเี อ็ม ฟิ ชเชอรี่

75.00%

8

6

บริษทั ย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)

บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม
บริษทั ย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)

94.44%

บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา (สหรัฐอเมริกา)
ชือ่ เดิม “บจ. ไทยยูเนีย่ น อินเตอร์เนชั ่นแนล”
(TUNA)

100.00%

บจ. อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิ เซส
ชือ่ เดิม “บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง”

90.00%

6

4

ตัวแทนของบริษทั
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

2.
3.
4.
5.
6.

CEO ของ TFM
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ *
นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ *
นายถวิล นันทธีโร *
นายชัยเจริญ ลิม้ เจริญ *

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

2.
3.
4.
5.
6.

CEO ของ TFM
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ *
นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ *
นายถวิล นันทธีโร *
นายชัยเจริญ ลิม้ เจริญ *

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

CEO ของ TFM
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
กรรมการบริหารของ TMAC
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *
นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ *
นายยงยุทธ เสฎฐวิวรรธน์ *
นายถวิล นันทธีโร *
นายชัยเจริญ ลิม้ เจริญ *
นายเชง นิรตุ ตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิริ

3. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์

5

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ (สหรัฐอเมริกา)
บริษทั ย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่ น นอร์ท อเมริกา

100.00%

4

บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
(สหรัฐอเมริกา) บริษทั ย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่ น
นอร์ท อเมริกา

82.00%

6

ตาแหน่งใน TU

1. นายชาน ชู ชง
2. นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์
3. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
4. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ
1. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์

กรรมการบริหาร
MD กลุ่มธุรกิจปลา
ผูจ้ ดั การทั ่วไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร
MD กลุ่มธุรกิจกุง้
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)

1. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

4. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์

Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
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บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

ตัวแทนของบริษทั

ตาแหน่งใน TU

บจ. ยูเอส เพ็ท นูทรีช ั ่น (แคนาดา)
บริษทั ย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่ น นอร์ท อเมริกา
(TUNA)

100.00%

4

1. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายพิชติ ชัย วงศ์ปิยะ *

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูจ้ ดั การทั ่วไปของ TUM

บจ. ยูเ่ ฉียงแคนฟู้ด (เวียดนาม)
บริษทั ย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิง่ (SC)

100.00%

4

1. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
2. นายนคร นิรตุ ตินานนท์ *

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารของ SC

บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ (มอริเชียส)

100.00%

2

1. นายชวน ตัง้ จันสิริ
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (ฝรั ่งเศส)
ชือ่ เดิม “เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส”
บริษทั ย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่ น อินเวสเม้นท์ โฮ
ลดิ้ง

100.00%

5

1. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล กรรมการ
ซาบจิตต์ เอส

บมจ. แพ็คฟู้ด

99.73%

7

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ
4. นายไว ยัท ปาโก้ ลี

MD กลุ่มธุรกิจกุง้
ผูจ้ ดั การทั ่วไป Business
Development
ผูจ้ ดั การทั ่วไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร

5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น
บริษทั ย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)

100.00%

5

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3. นายไว ยัท ปาโก้ ลี

ผูจ้ ดั การทั ่วไป Business
Development
MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กุง้
ผูจ้ ดั การทั ่วไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร

4. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ
5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
บจ. ทักษิณสมุทร
บริษทั ย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)

100.00%

4

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3. นายไว ยัท ปาโก้ ลี

ผูจ้ ดั การทั ่วไป Business
Development
ผูจ้ ดั การทั ่วไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร

4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์

ส่วนที่ 2 หน้า 51

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม
บจ. โอคินอสฟู้ด
บริษทั ย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ
100.00%

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

ตัวแทนของบริษทั

ตาแหน่งใน TU

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3. นายชวน ตัง้ จันสิริ
4. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ
5. นายไว ยัท ปาโก้ ลี

กรรมการบริหาร
MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กงุ้
ผูจ้ ดั การทั ่วไป Business
Development
ผูจ้ ดั การทั ่วไปด้านการเงินกลุ่ม
องค์กร
กรรมการบริหารของ PPC

6. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
7. นายผณิศวร ชานาญเวช *

บจ. ซีฟ้ ูด อินเตอร์เนชั ่นแนล วัน FZCO (สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์)

60.00%

7 5. 1. นายชาน ติน ชู *

บจ. รูเก้นฟิ ช เอจี (เยอรมนี)

51.00%

3

บจ. ซีฟ้ ูด อินเตอร์เนชั ่นแนล ทรี (สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์)

50.00%

5 6. 1. นายชาน ติน ชู *

บจ. ไท่หว้าน เซิง่ อควาติค เทรดดิง้ (ไชน่า) (จีน)

100.00%

3

Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red
Lobster)

100.00%

บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ชอ็ ป

99.99%

2

3

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

กรรมการบริหารของ TUM

1. นายลุดโดวิค รีกีส เฮนรี่ การ์นิ Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
เยร์
กรรมการบริหารของ TUM

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ

MD กลุ่มธุรกิจกุง้
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บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม

อัตราการ จานวน
ลงทุน กรรมการ

ตัวแทนของบริษทั

ตาแหน่งใน TU

บจ. ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสท์เมนต์ โฮลดิง้
(ฮ่องกง)

100.00%

2

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บจ. ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด รีเทล

65.00%

5

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

2. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์
3. นายพีระศักดิ ์ บุญมีโชติ

Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
MD กลุ่มธุรกิจกุง้

1. นายเชง นิรตุ ตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์
4. นายนคร นิรตุ ตินานนท์ *
5. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
กรรมการบริหาร TUM

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

1. นายชาน ชู ชง

กรรมการบริหาร

บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์

บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด
Thai Union South East Asia Pte. Ltd.
(สิงคโปร์)

100.00%

49.00%
100.00%

5

5
2

ผูอ้ านวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม
ผูอ้ านวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม

นอกจากนี้ บริษทั ยังกาหนดให้บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแลให้บริษ ัท ย่อ ยมีข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยงที่
สอดคล้องกับบริษทั
8.1.4 การติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องไว้ในนโยบายการกากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั ่นต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้มกี ารติดตามไปยังหน่ วยงานแต่ละหน่ วยเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ คี รอบคลุมทุก
เรื่อง ดังนี้
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษทั มีการกาหนดจรรยาบรรณไว้อ ย่างชัดเจน ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รับตาแหน่ งบริษทั อื่นที่ไม่ใช่บริษ ัทในกลุ่มและ
ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษทั ซึง่ อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
- คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิน้ ปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดที่กรรมการและผูบ้ ริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบตั ติ าม
นโยบายการกากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนัน้ ๆ ซึ่งในปี 2563 ไม่พบการท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้
- บริษทั กาหนดว่า ธุรกรรมที่มขี นาดรายการภายใต้วงเงินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั จดทะเบียน (NTA) ต้อง
เข้าคณะกรรมการบริห าร (Group Executive Committee: ExCom) เพื่อ พิจารณาว่า มีค วามเหมาะสมและไม่ท าให้เกิด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์

ส่วนที่ 2 หน้า 53

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบธุรกรรมของบริษทั ทีม่ กี บั คู่คา้ และมีขนาดรายการใหญ่ว่า
เป็ นรายการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็ นอิสระภายในกรอบของการกากับดูแลกิจการที่ดซี ่งึ ถือปฏิบตั มิ าโดยสม่ าเสมอ
เพื่อ ประโยชน์ ของบริษทั เป็ นสาคัญ เสมือ นเป็ นการท ารายการกับบุ คคลภายนอก และได้จดั ท ารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่
รายงานสรุป ณ วัน สิ้น ปี ไว้ในรายงานประจ าปี แ ละแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษ ัท ยัง
กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสีย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อยได้
หน้าที่ในการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทาการหลังจากวันที่
ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มหี น้ าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซ้อื ขายหลัก ทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผล
กระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมการได้มกี ารจัดทาแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั แล้ว แบ่งเป็ นหัวข้อหลักดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสีย่ ง
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยังเป็ นผูด้ แู ลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตลอดจนติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยว่า สามารถดูแลและป้ องกันทรัพย์สนิ ของ
กลุ่มบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดาเนินงาน ดังนัน้ จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงาน
ต่างๆ ของบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยระหว่างปี ท่ีผ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยีย่ มและประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหารของบริษทั ในประเทศ 8 บริษทั และบริษทั ย่อยในต่างประเทศ 5 บริษทั
โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงั นี้
การติ ดต่อคณะกรรมการ
ผู้ม สี ่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อ เสนอแนะ เสนอข้อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนามาซึ่งความ
เสียหายต่อบริษทั การกระทาใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั โดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรและส่งมาที่
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1) ส่งไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูด่ า้ นล่างนี้
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษทั / สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
979/12 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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2) ส่งผ่านอีเมลล์
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ compliant@thaiunion.com
คณะกรรมการบริษทั ผ่านเลขานุ การบริษทั ที่ cg_ethics@thaiunion.com
3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลือกแผนกทีต่ อ้ งการติดต่อเป็ น Company Secretary
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั ่นอย่างเป็ นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดย
บริษทั ได้มกี ารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นและได้รบั การรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต ครัง้ ที่ 4/2560 ให้เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2561 สาหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น มีรายละเอียดกาหนดไว้ดงั นี้
บริษทั จะไม่ยอมรับการคอร์รปั ชั ่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกันนี้ บริษทั ได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิ และกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นซึ่งมีรายละเอียดข้อปฎิบตั ิท่ีเคร่งครัด เพื่อ
ป้ องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รปั ชั ่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายนี้ ทัง้ นี้ บริษทั มีการสอบทานแนวปฏิบตั ิและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และดารงไว้ซ่งึ การดาเนินธุรกิจบนฐานของความ
ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยทั ่วกัน และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มสี ่วนได้
เสียภายนอกทราบ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รปั ชั ่น ตลอดจนการฝึ กอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากการสื่อสารดังกล่าวแล้ว
พนักงานยังสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึง่ เป็ นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และผูม้ สี ่วน
ได้เสียภายนอก เช่น คูค่ า้ ก็สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
บริษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั ่น เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
และแนวปฏิบตั เิ พื่อต่อต้านคอร์รปั ชั ่น การกระทาใดๆ ของบุคลากรของบริษทั ที่เป็ นการคอร์รปั ชั ่น ให้ถอื เป็ นความผิดขัน้ ร้ายแรงต่อระเบียบ
วินัยเกี่ยวกับเรื่องทั ่วไป และให้ได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อ บังคับในการท างานของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการ
ฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่าเสมอ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้ าที่ตรวจสอบและกากับ ให้ม ั ่นใจว่าการดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามนโยบาย แนว
ปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชั ่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่กากับดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทัง้ ด้านการเงินและการดาเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษทั ที่เกี่ยวข้อ งกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั ่น จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสการกระท าอันอาจนาไปสู่การคอร์รปั ชั ่น การให้คาแนะนา
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
2) ผู้บริหารมีหน้ าที่นานโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นนี้ ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ สื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยกาหนดให้มรี ะบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการกากับและส่งเสริมการดาเนินการ และทบทวน
ระบบและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั ่นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ธุรกิจ
3) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้ าที่เฝ้ าระวังและป้ องกันความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั ่น ในงานที่รบั มอบหมาย รวมทัง้ แจ้งเบาะแส หากพบ
การกระทาอันส่อทุจริตหรือเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชั ่น
ข้อปฏิบตั ทิ ั ่วไป
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั หิ น้าที่การงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผูอ้ ่นื อาศัยอานาจหน้าที่ในตาแหน่ งของตน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ดาเนินการ เพื่อการคอร์รปั ชั ่น โดยยังประโยชน์อนั มิชอบต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื

ส่วนที่ 2 หน้า 55

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

2) นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายแล้ว การกระทาในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง
- การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ
- การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิง่ ของแทนเงินสด
- การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน
- การยักยอกทรัพย์สนิ หรือเวลางาน ของบริษทั
- การฟอกเงิน
- การยับยัง้ หรือขัดขวาง กระบวนการยุตธิ รรม และกระบวนการตามกฎหมาย
- การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สงิ่ ของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- เงินสนับสนุน
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พงึ จะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
(4) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการ
ดาเนินงานของบริษทั หรือการทีพ่ นักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทาการใดทีท่ ุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ท่ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ ดั การทั ่วไปสายงานตรวจสอบ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชัน้ 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางภายในองค์กรสาหรับการร้องเรียนของพนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ท่ีหวั ข้อ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน” ในส่วนที่ 2 หน้า 42 โดยผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทัง้ ที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลทีร่ บั จ้างทางานให้แก่บริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส จะได้รบั
การปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้
8.2 รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจานวนครังของการเข้
้
าร่วมประชุมในปี 2563
ชื่อ-นามสกุล
1. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
3. นายนาถ ลิว่ เจริญ

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยยู เนี่ ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นผู้ท รงคุณวุฒิด้านการ
บัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนมีคณ
ุ สมบัติ ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร พนักงาน
หรือทีป่ รึกษาใดๆ ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิส ระตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กากับดูแลตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั และอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกปี การ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี 2563 มีดงั นี้
การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทีส่ าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2563 ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึ่งได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่สาคัญ รายการพิเศษ และได้รบั คาชี้แจง
จากผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายจัดการ สายงานตรวจสอบทัง้ ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็ นที่พอใจว่าการ
จัดทางบการเงินรวมทัง้ การเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็ นรายงาน
ความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มประชุมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
ประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ ได้รบั การยืนยันว่าไม่มปี ั ญหาในการปฏิบตั งิ าน มีความเป็ น
อิสระและได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบริษทั และพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามหลักการทีก่ าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด บริษทั มีการนานโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นไปปฏิบตั แิ ละขยายผลไปใช้กบั บริษทั ย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทัง้ การ
กากับดูแลกิจการโดยคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
รายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่และการประเมิน
ตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปิ ดเผย
ข้อมูลในรายงาน การบริหารความเสี่ย ง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยูใ่ นเกณฑ์ทน่ี ่าพึงพอใจ
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั มีหน่ วยงานบริหารความเสีย่ งเป็ นผูป้ ระสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง มีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการทาหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ งและแผนการจัดการความ
เสีย่ ง รวมทัง้ ทบทวนความเสีย่ งและติดตามการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส การพิจารณาปั จจัยเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบและการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ สอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการทีก่ าหนดไว้
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงาน
ตรวจสอบทัง้ ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ และ
สายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่ าระบบการควบคุม ภายในของบริษทั และบริษทั ย่ อยมีประสิท ธิภ าพเพียงพอ รวมทัง้ ผู้สอบบัญชีได้
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รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาทบทวนกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี สาหรับการพัฒ นางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้
ความสาคัญทัง้ การพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน
การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาจาหน่ายไป หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของ
กรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ เปิ ดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กาหนด
การตรวจเยีย่ มบริษทั และบริษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเดินทางไปตรวจเยีย่ มบริษทั ย่อยในประเทศไทย รวม 4
บริษทั เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั งิ าน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม ปั ญหาเกี่ยวกับ
การจัดท างบการเงิน ปั ญ หาเกี่ยวกับผู้สอบบัญ ชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ เข้าเยี่ย มชมโรงงานเพื่อ ดูก ระบวนการผลิต การบริห าร
คลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั ่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร โดยไม่ถูกจากัดขอบเขต และสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จากัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้จดั การทั ่วไป-สายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย
การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีในปี ท่ผี ่านมาเป็ นทีน่ ่ าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติ รวมทัง้
พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุ มผูถ้ อื หุ้นแต่งตัง้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต เลขที่ 7795 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาต เลขที่ 4599 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2564 โดยให้
คนใดคนหนึ่ งเป็ น ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณี ท่ีผู้ สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอ
บีเอเอส จากัด แทนได้

นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่ม ีฝ่ายจัดการของบริษทั เข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่อ งความเป็ น
อิสระในการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือ
ของหัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงานของผูร้ บั การตรวจทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยนื ยันว่ามีความเป็ นอิสระในการสอบบัญชีตาม
ขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญ ชีทุ กประการ ผู้บ ริหารและผู้ปฏิบ ัติงานทุ กหน่ วยงานที่รบั การตรวจได้ให้ความร่วมมือ ดี ข้อสังเกตและ
ข้อแนะนาได้รบั ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ระบบควบคุม ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพีย งพอและเหมาะสม
รวมทัง้ ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยูใ่ นเกณฑ์ดี
8.3 สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
รายชื่อคณะกรรมการและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
2/2
2/2

(100%)
(100%)

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

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้นโยบาย
และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมนาเสนอเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการต่ อคณะกรรมการบริษทั ในการสรรหานัน้ จะให้ความสาคัญกับบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติ
การทางานที่ดี มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั
รวมทัง้ ทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยในระหว่างปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครัง้ ในแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้า ร่วมประชุมครบทัง้ สองท่าน โดยมีขอ้ สรุป
จากการประชุมดังนี้
1. เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
และการให้สทิ ธิผถู้ ือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และในเว็บไซต์ของบริษทั โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมเวลา 121 วัน
พบว่าไม่มผี ใู้ ดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด
2. พิจารณาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ครบวาระจานวน 4 ท่าน โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธสี รรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็ นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการทัง้ 4
ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เพื่อนาเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่นื ๆ สาหรับกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากรายงานการสารวจ

ส่วนที่ 2 หน้า 59

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการที่จดั ทาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษ ัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุด
ย่อย และผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจาปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. พิจารณาทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษทั จดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้ และการให้ขอ้ เสนอแนะ
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั และแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
5. ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทบทวนการ
ปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั
ทัง้ นี้ คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเหมาะสม

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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8.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)
รายชื่อคณะกรรมการและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ชื่อ-นามสกุล
1. นายกีรติ อัสสกุล
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายชาน ชู ชง

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

การเข้าร่วมประชุม
7/7
7/7
7/7
7/7
5/7

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(71%)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เรียน คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการ
บริหารความเสีย่ งโดยรวมขององค์กรรวมถึงการบริหารความเสีย่ งในการลงทุนให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่ าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษ ัท 5 ท่ าน ซึ่งทุ กท่ านเป็ นผู้ท รงคุณ วุฒ ิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จาก
หลากหลายสาขา ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ตลอดทัง้ ปี 2563 นี้คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ และระมัดระวังเป็ นพิเศษ จากสถานการณ์โลกที่มี
ความผันผวนในหลายปั จจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ไี ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนและอาจมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อ ความปลอดภัยของมนุ ษย์และธุรกิจหากไม่ได้รบั การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ป ฏิบ ัติห น้ าที่ท่ีได้รบั มอบหมายตามกฎบัต รคณะกรรมการฯ โดยสรุป เป็ นการด าเนิ น งานที่เป็ น
สาระสาคัญ ได้ดงั นี้
การประชุม
คณะกรรมการฯ มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ในแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมดังนี้:
1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานและกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุม 7/7
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
กรรมการและกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุม 7/7
3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการและกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุม 7/7
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการและกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร เข้าร่วมประชุม 7/7
5. นายชู ชง ชาน
กรรมการและกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร เข้าร่วมประชุม 5/7
6. นายยอร์ก ไอร์เล
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 7/7
7. ดร. แดเรีย่ น แมคเบน
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 5/7
8. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ ฟี
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 5/7
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พิจารณาความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั ่วโลกของโควิด-19 ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปในฐานะบริษทั ระดับโลกที่มกี ารดาเนินงานในหลายประเทศทั ่ว
โลกได้เผชิญกับความเสีย่ งจากต้นปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาและติดตามความเสีย่ งดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาแก่
ผู้บริหาร เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าบริษทั มี การบริหารความเสี่ยงในเชิง รุกต่อ สถานการณ์ ดงั กล่าว โดยให้ความสาคัญ สู งสุดต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั ่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารให้กบั ผูบ้ ริโภค
ตลอดการดาเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งเรื่องการแพร่ระบาดทั ่วโลก
ของโควิด-19 เป็ นสาคัญ รวมทัง้ ความเสีย่ งเรื่องอื่นดังรายการด้านล่าง ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ พบว่า กระบวนการบริหารความเสีย่ งสามารถ
ระบุความเสีย่ งที่สาคัญได้ การบริหารจัดการมีความเหมาะสมเพียงพอในการจัดการและเฝ้ าสังเกตความเสีย่ ง รวมทัง้ มีความสมดุลกับโอกาส
ทางธุรกิจ
ความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การพิจารณาได้แก่
1. การประเมินความเสีย่ งและกลยุทธ์บริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ดังนี้:
1.1 ความเสีย่ งทางกลยุทธ์ - การแพร่ระบาดทั ่วโลกของโควิด-19 การแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล อุปสรรคทางการ
ค้า ความยั ่งยืนทางธุรกิจ การจัดการภายหลังการควบรวมกิจการ การลงทุนในนวัตกรรม และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
1.2 ความเสีย่ งจากการดาเนินงาน – ความผันผวนของราคาและความพอเพียงของวัตถุดบิ การจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพของ
อาหาร ต้นทุนการแปรสภาพวัตถุดบิ ภัยและการเสียหายแก่โรงงาน และภัยคุกคามทางไซเบอร์
1.3 ความเสีย่ งทางกฎหมายและการปฏิบตั ติ าม – การเตรียมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบใหม่ และคดีความ
1.4 ความเสี่ยงทางการเงิน - อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อ ง การจัดหาแหล่งเงินกู้ และเงินทุ น เครดิตลูกค้า การ
เปลีย่ นแปลงทางภาษีทงั ้ ในและต่างประเทศ
2. การประเมินความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งโครงการการลงทุนทีส่ าคัญ ซึง่ รวมถึงการเข้าซื้อและควบรวมกิจการตามแนวทาง
กลยุทธ์การเติบโตของบริษทั ดังนี้:
2.1 การได้มาซึง่ หุน้ เพิม่ เติมในบริษทั TUMD Luxembourg S.a.r.l ในประเทศลักเซมเบิรก์
2.2 การได้มาซึง่ หน่ วยลงทุนเพิม่ เติมในบริษทั Red Lobster Master Holdings, L.P. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2.3 การลงทุนในบริษทั PT THAI UNION KHARISMA LESTARI ในประเทศอินโดนีเซีย
3. การประเมินความเสีย่ งเกิดขึน้ ใหม่และการบริหารจัดการความเสีย่ งดังต่อไปนี้
3.1 การระบาดทั ่วโรคของโรคโควิด-19 เป็ นทัง้ โอกาสสาหรับธุรกิจบางธุรกิจของบริษทั และความเสีย่ งต่อการปฏิบตั งิ านและสุขภาพ
รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานในทุกประเทศทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่
3.2 ข้อ บังคับ การคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุ คคล ซึ่งทยอยมีผลบังคับ ใช้ ได้แก่ พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
(PDPA) ได้สร้างแรงกดดันให้กบั ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุม และจัดการข้อ มูลของทัง้ กลุ่ม บริษทั เนื่ อ งจากการไม่ป ฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับอาจนามาสูค่ วามเสียหายต่อชื่อเสียง การถูกปรับ และการดาเนินคดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาความเหมาะสมและประสิท ธิภ าพของนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเอื้อต่อการ
ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส
การปลูกฝั งวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมนโยบายบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกธุรกิจ และบริษทั ได้ส่อื สารเรื่องนี้เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบและ
ปฏิบตั ติ าม โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
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กรอบการบริหารความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และได้รบั การสนับ สนุนจากผูบ้ ริหารอย่างเต็มที่ทงั ้ นี้ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ
บริหารความเสีย่ งในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง
1. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูเ้ รื่องความเสีย่ ง ให้คาแนะนาและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการประเมินความเสีย่ งระดับกลุ่มและความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ซึง่ การประชุมดังกล่าวเป็ นการประชุมร่วมของคณะผูบ้ ริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยนและฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
2. กากับดูแลกระบวนการและผลการประเมินความเสี่ย งของบริษทั ย่อ ย 11 บริษทั ได้แก่ บริษทั ไทยรวมสินพัฒ นาอุตสาหกรรม จากัด
บริษ ัท สงขลาแคนนิ่ ง จากัด (มหาชน) บริษ ัท ไทยยูเนี่ ย น ฟี ดมิล ล์ จากัด บริษ ัท ไทยยูเนี่ ย น ซีฟ้ ู ด จากัด บริษ ัท แพ็ค ฟู้ ด จากัด
(มหาชน) บริษทั ไทยยูเนี่ ยน อียู ซีฟ้ ูดส์ 1 จากัด บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ จากัด บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด บริษทั
เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด บริษทั ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จากัด และบริษทั ยูเ่ ฉียงแคนฟู้ด จากัด
3. รวมกระบวนการประเมินความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณาโครงการลงทุนทีส่ าคัญของบริษทั
ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการและการร่วมทุ น การลงทุ นในธุรกิจใหม่ การขายกิจการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่
สาคัญ คณะกรรมการฯ ได้ท บทวนความเพียงพอและประสิท ธิผลของการประเมินความเสี่ยงแล ะการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน
4. แนะนาให้ฝ่ายบริหารประเมินประสิท ธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยทบทวนความเสี่ยง โอกาส และผลการดาเนิ นงาน และเพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งให้ดยี งิ่ ขึน้
ก้าวต่อไป
บริษ ัท จะเดินหน้ าต่อ ไปและยังคงเผชิญ กับ VUCA world ที่เต็ม ไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่ น อน (Uncertainty)
ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) อีกทัง้ ข้อกังวลสาคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย การบริหารความเสีย่ งองค์กรจะเป็ นส่วนสาคัญในการรับมือความท้าทายเหล่านี้ และช่วยนาการดาเนินงานและธุรกิจของบริษทั
ไปข้างหน้า
แผนการพัฒนาเพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง มีดงั นี้
1. การบูรณาการการบริหารความเสีย่ งร่วมกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตัง้ เป้ าหมายองค์กร การกาหนดระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
2. สนับสนุนฝ่ ายบริหารให้มกี ารวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งที่เกิดขึน้ ใหม่ในปี 2564 ดังนี้
2.1 พลาสติกในท้องทะเล
2.2 การเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธุรกิจ
2.3 การปฏิรูประบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาความเสีย่ งดังกล่าวว่า อาจมีผลกระทบต่อบริษทั และขอให้ผบู้ ริหารติดตามประเมินและวิเคราะห์ความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่เหล่านี้ต่อไปในปี 2564
......................................
( นายกีรติ อัสสกุล )
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1
ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามเอกสาร
แนบ 4 คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุม ภายในของบริษ ทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้ม ีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั
ย่อย สามารถป้ องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มแี นวทางปรับปรุงเพิม่ เติมเพื่อให้การ
ควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ น
ผูต้ รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทาขึน้ โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ที่มคี วามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั )
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษทั และไม่ม ี
ความเห็นซึง่ แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดแู ลรับผิ ดชอบงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องรองผูจ้ ดั การฝ่ ายทั ่วไป - สายงานตรวจสอบ ตามประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์
การทางาน และผลการปฏิบตั งิ านในบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึงสิน้ ปี 2563 ในฐานะหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สรุปได้ดงั นี้
1. มีการศึกษาและประสบการณ์การทางานด้านการตรวจสอบทัง้ ภายในและภายนอกมากว่า 19 ปี (งานตรวจสอบภายใน 19 ปี และ
งานตรวจสอบภายนอก 6 ปี ) ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานทีน่ ามาใช้ในการปฏิบตั งิ านในบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
2. มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อกาหนดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์และเป็ นทีย่ อมรับจากผูร้ บั การ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
3. มีความสามารถในการให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
4. มีความเป็ นอิสระในวิชาชีพ กล้าแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์
สาหรับแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นสาคัญ
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9.2 รายการระหว่างกัน
บริษทั มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น ขนาดหรือความมีนัยสาคัญ ของรายการระหว่างกันแล้ว รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ทัง้ นี้ บริษทั จะประเมินรายการดังกล่าว โดยจะจัดการข้อมูลและทาการวิเคราะห์วา่ เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสาคัญ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ได้จดั ให้ม ีการดาเนิน การตามระเบียบ เช่น ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อนุ มตั ิโดย
คณะกรรมการ การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศต่อผูถ้ อื หุน้ การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั ริ ายการ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี ารแก้ไข
ข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยเพิม่ ข้อความที่ระบุถงึ การปฏิบตั เิ กี่ยวกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษทั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวระหว่างปี
ดังนี้
ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1. บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(บริษทั ย่อย 66.90%)

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นางนิตยา บุญมีโชติ
(ภรรยานายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายธนโชติ บุญมีโชติ

(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายบุญปวีณ บุญมีโชติ
(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายชินโชติ บุญมีโชติ

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

58,937,300
4,500,000

14.4%
1.1%

4,125,000

1.0%

4,125,000

1.0%

5,625,000

1.4%

9,375,000

2.3%
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นโยบาย
ราคา
ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการทีเ่ กีย่ วโยง
รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดบิ (เปลือกกุง้ และน้าต้มปลา) จาก TU
- ซื้อวัตถุดบิ (เปลือกกุง้ ) จาก PPC
- ซื้อวัตถุดบิ (เปลือกกุง้ ) จาก TUS
- ซื้อลูกกุง้ จาก TUH
- ซื้ออาหารเสริมใช้เลีย้ งกุง้ ขาวจาก TMAC
- จ่ายค่าอบรมให้ EHS

-

ขายอาหารกุง้ ให้ TMAC
ขายอาหารกุง้ ให้ TUH
ขายอาหารกุง้ ให้ TCM
ขายอาหารกุง้ ให้ TMK
ขายกุง้ ให้ TU

ปี 2562 ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
32.16
18.87
9.02
2.23
0.03

29.72
18.89
7.77
0.65
0.06
0.03

10.56
1.06
5.12
9.86
10.01

2.14
2.76
8.53
26.96
6.93

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง

ตาแหน่ งที่
TU

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง

นโยบาย
ราคา

รายการทีเ่ กีย่ วโยง
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU

1. บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(บริษทั ย่อย 66.90%) (ต่อ)

- รับค่าใบกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (MCPD) จาก TU
- รับค่าใบกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (MCPD) จาก TUS
- รับค่าใบกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (MCPD) จาก PCC
- รับค่าใบกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (MCPD) จาก TUH
- รับเงินค่า Knowhow จาก AFL
รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริ การ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ประชุมทางไกลให้ TU
- จ่ายค่าโปรแกรม Office 365 ให้ TU
- จ่ายค่าบริการงานชิปปิ้ ง โลจิสติกส์ และ BOI ให้ TUM
- จ่ายค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์ให้ BZD
- รับค่าเช่าสานักงานและค่าโทรศัพท์จาก TMAC
- รับค่าวิเคราะห์วตั ถุดบิ จาก TMAC
- รับค่า Incentive Sale และค่าบริการจาก TUH
รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ให้ TU ทีต่ าบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ทาฟาร์มทดลองเลีย้ งกุง้ และปลา ใน
อัตราค่าเช่าปี ละ 497,300 บาทต่อปี โดยมีกาหนดระยะเวลา
ตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกาหนดในเดือนมิถุนายน 2565
ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
- จ่ายค่าเช่าฟาร์มและสาธารณูปโภคให้ TCM
- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TMK
- รับค่าเช่าทีด่ นิ จาก TUH
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ปี 2562 ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
15.79

21.57

1.55
0.57
0.10
0.77
39.80

1.05
0.94
0.08
1.95
37.76

0.48
0.16
0.05

0.40
0.43
0.05

0.24
0.01
0.89

0.45
-

0.50

0.50

0.62
1.25
1.25

1.50
-

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
(บริษทั ย่อย 51.00%)

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายชินโชติ บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ

(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายธนโชติ บุญมีโชติ

(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

นายบุญปวีณ บุญมีโชติ

(บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ตาแหน่งที่
TU
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง
6,974,850

23.2%

900,000

3.0%

900,000

3.0%

1,800,000

6.0%

1,800,000

6.0%

นโยบาย
ราคา
ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการทีเ่ กีย่ วโยง
รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดบิ และสินค้าจาก TU
- ซื้อวัตถุดบิ (กุง้ ) จาก PPC
- จ่ายค่าผลิตสินค้าจาก OKF
- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG

1.77
0.67
8.46
51.47

1.79
0.52
28.45

- ขายสินค้าให้ COSF
- ขายสินค้าให้ TUC
- ขายสินค้าให้ PPC
- ขายสินค้าให้ TU
- ขายเศษซาก (เปลือกกุง้ ) ให้ TFM
- ขายสินค้าให้ TSR
- ขายสินค้าให้ TUO

1,219.77
120.99
77.15
85.48
9.02
0.37
0.22

1,030.05
111.26
74.54
41.81
7.77
3.10
0.52

21.52
8.36
0.64
3.18
0.36

22.09
9.19
0.78
0.37
0.20

0.57
0.67

5.25
0.65

0.53
0.10

0.52
0.08
0.14

รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU
- จ่ายค่าบริหารจัดการส่งออกให้ TUM
- จ่ายค่าบริการจัดเก็บและขนส่งให้ COSF
- จ่ายค่าคอมมิชชันและค่
่
าบริการให้ TU
- จ่ายค่าบรรจุภณั ฑ์แพคสินค้าให้ OKF
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าใบกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (MCPD)ให้ TFM
- จ่ายค่าพัฒนาและวิจยั พันธุก์ ุง้ ให้ TUH
- รับค่าขนส่งและบริการจัดเก็บสินค้าจาก TU
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริ การ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ประชุมทางไกลให้ TU
- จ่ายค่าบริการประมูลการจัดซื้อให้ TU
- จ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์ให้ TU
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ปี 2562
ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. บริษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
(บริษทั ร่วม 25.00%)

ชือ่ -สกุล
นายเชง นิรุตตินานนท์

ตาแหน่งที่
TU
กรรมการ

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง
102,000

11.3%

นโยบาย
ราคา

รายการทีเ่ กีย่ วโยง

ราคาตลาด รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:
เทียบเท่า
- ซื้อวัตถุดบิ (หัวปลา) จาก TU
ลูกค้าทัวไป
่
- ซื้อสินค้า จาก PPC
- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG
- จ่ายค่าอบรมให้ EHS

- ขายวัตถุดบิ (Topping สาหรับอาหารสัตว์เลีย้ ง) ให้ TUM
- ขายสินค้า (ซูรมิ นิ าเข้าจากเวียดนาม) ให้ TU
- ขายสินค้า (ปูเทียม ปูอดั และซูรมิ )ิ ให้ PPC
- ขายสินค้า (ปูอดั เพือ่ ผลิตต่อเป็ นอาหารแมว) ให้ SC
- ขายสินค้า (ปูอดั เต้าหูป้ ลา) ให้ TSR
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:
- จ่ายค่าบริการฝากเก็บสินค้า ให้ TU

- รับค่าบริการส่งสินค้า จาก PPC
- รับค่าบริการส่งสินค้า จาก TU
- ขาย Vitamin Premix ให้ TU
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริ การ ประกอบด้วย:
- ขายเครือ่ งปั น่ spread tuna (มือสอง) ให้กบั TU
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ปี 2562
ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
0.52
2.71
1.30
-

0.77
2.33
1.89
0.05

23.04
4.17
0.47
0.53
0.91

23.82
1.72
0.75
0.72
7.49

0.31
0.04
0.04
-

0.14
0.03
0.06

-

0.06

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. บริษทั จันศิร ิ เรียล เอสเตท จากัด

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง

นายธีรพงศ์ จันศิร ิ
นายเดชพล จันศิร ิ

กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ

19,680,000
15,260,000

(บุตรนายไกรสร จันศิร)ิ

นายดิสพล จันศิร ิ

(บุตรนายไกรสร จันศิร)ิ

นายไกรสร จันศิร ิ
นางบุษกร จันศิร ิ

(คู่สมรสนายไกรสร จันศิร)ิ

นายชวน ตัง้ จันสิร ิ

5. บริษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จากัด

6. บริษทั ทุนธนศิร ิ จากัด

นายเชง นิรุตตินานนท์

นายธีรพงศ์ จันศิร ิ
นายชาน ชู ชง

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

15,260,000
7,800,000
2,000,000

32.8% ค่าเช่าสามารถ
25.4% เทียบกับอัตรา
ค่าเช่าในพืน้ ที่
25.4%
ใกล้เคียงกัน
13.0% และผูเ้ ช่าราย
อื่น
3.4%

-

50,000

1
1

นโยบาย
ราคา

-

25.0%

0.0%
0.0%
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รายการทีเ่ กีย่ วโยง
รายการเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ร ะยะสัน้ ประกอบด้ว ย:- TU,
TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสานักงาน
กรุงเทพฯ เนื่อ งจากบริษัทจาเป็ น ต้องมีสานัก งานในกรุงเทพฯ
เพื่อ ใช้ใ นการประสานงานต่ า งๆ โดยท าสัญ ญาเช่ ากับ บริษัท
จัน ศิร ิ เรีย ล เอสเตท จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพ ย์ รวมพื้น ที่ 10,495.72 ตารางเมตร รวมค่าเช่ า
และค่าบริการ (ไม่รวมค่ าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพ ท์)
ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ปรับขึน้ จากเดิม 500 บาทต่อ
เดือน ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563 ทัง้ นี้ เป็ นค่าเช่าเฉพาะพื้นทีเ่ ช่าที่
ก าหนดเท่ า นั ้น ไม่ ร วมสาธารณู ป โภคอื่ น ๆ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า 3 ปี และจะครบก าหนดในเดื อ น
ธัน วาคม 2565 ซึ่งได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว
รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อสินค้า (ฟิ ชโช่กบั ปลากระป๋ อง + New Pruduct ) จาก TU

ราคาตลาด รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:เทียบเท่า
- ซื้อวัตถุดบิ (ก้างปลา หัวปลา) จาก SC
ลูกค้าทัวไป
่
- ขายวัตถุดบิ (น้ามันปลา น้านึ่งปลา ปลาป่ น) ให้ TFM
- ขายส่วนผสมสาหรับผลิตอาหารสัตว์เลีย้ งให้ SC
ราคาตลาด รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ – ค่าเช่าสานักงาน
เทียบเท่า
รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:ลูกค้าทัวไป
่
- ซื้อสินค้าปลากระป๋ องกับปลาเส้นฟิ ชโชจาก TU

ปี 2562
ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
69.73

82.73

0.12

0.73

57.23

46.52

86.68
1.16

61.27
1.41

0.02

-

-

0.10

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
7. บริษทั ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จากัด

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง
นายเชง นิรุตตินานนท์

ตาแหน่งที่
TU
กรรมการ

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง
845,895

34.8%

นโยบาย
ราคา

รายการทีเ่ กีย่ วโยง

ราคาตลาด รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:เทียบเท่า
- ซื้อวัตถุดบิ (ไส้ ก้าง หัว หนัง และเลือดปลา) จาก TU
ลูกค้าทัวไป
่
- ซื้อวัตถุดบิ (ไส้ ก้าง หัว หนัง และเลือดปลา) จาก TUM
- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซากและตาปลา) จาก TUI
- จ่ายค่าอบรมให้ EHS

- ขายวัตถุดบิ (ปลาและกระดูกปลาป่ น) ให้ TFM
รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริ การ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริการตักถังปลาให้ TU
- จ่ายค่าถังปลาสแตนเลสให้ TUM
- รับเงินค่าบริการส่งออกน้ามันปลาจาก TUM
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าพาเลทไม้ให้ TUM
รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ ประกอบด้วย:- TU จ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการ สาหรับพืน้ ทีส่ านักงานและโรงงานพร้อม
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจาก
บริษทั จาเป็ นต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการขยายกาลังการผลิตในส่วนของ
ไลน์ผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง จานวนพืน้ ทีร่ วม 4,727.36
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการต่อเดือน (ไม่รวมค่า
ไฟฟ้ า น้าประปา โทรศัพท์ และค่าภาษีโรงเรือน) เท่ากับ
545,806.00 บาท โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีกาหนดระยะเวลาตาม
สัญญาเช่า 2 ปี และจะครบกาหนดในเดือนธันวาคม 2564 ซึง่
ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
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ปี 2562
ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
300.00
325.52
13.51
-

263.89
288.41
33.16
0.02

159.04

138.50

0.22
0.43

0.39
0.25
-

-

0.08

18.49

15.06

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
8. บริษทั ไวยไทย จากัด

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายไกรสร จันศิร ิ
นางจินตนา นิรุตตินานนท์
(คู่สมรสนายเชง นิรุตตินานนท์)

นายชวน ตัง้ จันสิร ิ
นายธีรพงศ์ จันศิร ิ
นายนคร นิรุตตินานนท์
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

ตาแหน่งที่
TU
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง
100,000
59,200
36,800

31.3%
18.5%
11.5%

20,000
20,000
20,000

6.3%
6.3%
6.3%

นโยบายราคา

รายการทีเ่ กีย่ วโยง

ราคาตลาด
เทียบเท่า
Supplier
ทัวไป
่

รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ เนื่องจากเป็ น Supplier ประจา
จึงติดต่อประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้วย:- รับค่าหัวลากตูส้ นิ ค้า จาก TUM
- รับค่าหัวลากตูส้ นิ ค้า จาก TU
- รับค่าหัวลากตูส้ นิ ค้า จาก APC
- รับค่าหัวลากตูส้ นิ ค้า จาก SC
- รับค่าหัวลากตูส้ นิ ค้า จาก TUI
- รับเงินค่าสติก๊ เกอร์ตดิ รถ จาก APC
รวมทุกรายการ

ปี 2562
ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

57.47
7.63
2.63
0.25
0.02
0.02
68.02

65.77
9.79
2.30
0.39
0.21
78.46

90.96

53.48

6.72
11.75

8.79
6.83

16.29

14.93

0.03
0.69
0.07
-

0.01
0.82
0.53
0.21

126.51

76.81

ซึง่ รายการดังกล่าวได้รบั การอนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี สาหรับ
การทารายการเกีย่ วโยง จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 เมือ่ วันที ่
25 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว

9. บริษทั ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จากัด

นายเชง นิรุตตินานนท์
นายชวน ตัง้ จันสิร ิ

กรรมการ
กรรมการ

20,000
5,000

40.0%
10.0%

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริ การ ประกอบด้วย:- รับค่าเครือ่ งเป่ าแห้ง สายพานลาเลียง ระบบท่อไลน์ แผ่นรอง
ก้นตะกร้า จานหมุน และเครือ่ งมือต่างๆ จาก TUM
- รับเงินล่วงหน้างานก่อสร้างจาก TUM
- รับค่ารถกึง่ พ่วง โต๊ะวางคอม ถังต้มน้าร้อน ตูร้ ถขนปลาแบบ
แบน สายพานลาเลียงปลา และเครือ่ งมือต่างๆ จาก TU
- รับค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ ซ่อมแซมโรงงานและเครือ่ งจักร
จาก TUM
- รับค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเครือ่ งจักร จาก SC
- รับค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเครือ่ งมือ จาก TU
- รับเงินค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC
- รับเงินค่าสายพานตรวจจับโลหะ รางไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ
จาก TUI
รวมทุกรายการ (ยกเว้นเงิ นล่วงหน้ า)
ซึง่ รายการดังกล่าวได้รบั การอนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อปี สาหรับ
การทารายการเกีย่ วโยง จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 เมือ่ วันที ่
25 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ 2 หน้า 71

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
10. บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จากัด
(บริษทั ร่วม 48.97%)

11. บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จากัด

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง
นายธีรพงศ์ จันศิร ิ

นายไกรสร จันศิร ิ
นายเชง นิรุตตินานนท์
นายธีรพงศ์ จันศิร ิ

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง

นโยบายราคา

กรรมการ

1

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2,575,001
250,000
1,675,000

0.0%

51.5%
5.0%
33.5%
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ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการทีเ่ กีย่ วโยง
รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซาก) จาก TUM
- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซาก) จาก TU
- ซื้อวัตถุดบิ (เศษซาก) จาก TUI
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริหารการขายให้ TUM
- จ่ายค่ากระดาษซับน้ามัน ฟิ ลม์ พันพาเลท น้ามันโซล่าให้
TUM
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริ การ ประกอบด้วย:- จ่ายค่าบริการห้องแลบและอื่นๆ ให้ TU
- รับเงินค่าขนส่ง จาก APC
- รับเงินค่าเครือ่ งตัดหัว (ปลา) จาก TUM
รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ ประกอบด้วย:- ค่าเช่าสานักงาน ค่าน้า ค่าไฟฟ้ า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้
TUM
รายการช่วยเหลือทางการเงิ น ประกอบด้วย:- TNFC รับดอกเบีย้ จาก TUM (ผูล้ งทุนใน TNFC)
- ณ 31 ธ.ค. จานวนเงินกูร้ ะยะสัน้
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TU
- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก PPC
- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก SC
- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUM
- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก APC
- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUG
- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TFM

ปี 2562
ปี 2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
43.90
10.03
44.69

108.39

3.39
-

2.04
0.12

0.02
3.33

0.11
0.03
-

1.53

2.40

1.22
82.10

0.41
45.10

1.61
0.31
0.52
0.77
0.15
0.04
0.05

0.97
0.15
0.66
0.06
0.00
0.05

บริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

12. บริษทั แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วสิ จากัด

ชือ่ -สกุล ผูเ้ กีย่ วข้อง

ตาแหน่งที่
TU

จานวนหุน้ ที่
ถือในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วโยง

นายนคร นิรุตตินานนท์
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)

ญาติสนิท
กรรมการ

300,000

นโยบายราคา

60.0% ค่าเช่าสามารถ
เทียบกับอัตราค่า
เช่าในพืน้ ที่
ใกล้เคียงกัน

รายการทีเ่ กีย่ วโยง

รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ ประกอบด้วย:- TUM
จ่ายค่าเช่าโกดังสินค้าเพื่อใช้เป็ นพื้นทีใ่ นการเก็บสินค้าและวัสดุ
อุปกรณ์ อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 65 บาทต่อเดือน พื้นทีร่ วม
19,262 ตารางเมตร เป็ นจานวนค่าเช่าเดือนละ 1.25 ล้านบาท
โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะครบกาหนดในเดือนธันวาคม 2564

ปี 2562 ปี 2563
(ล้านบาท) ล้านบาท)
23.24

23.39

6.10
720.03

6.81
589.83

* ยอดเงินรวมค่าเช่าพัดลมระบายอากาศและสาธารณูปโภคแล้ว

13. บริษทั ฟิ ล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จากัด
(Phil-Union Frozen Foods, Inc.)
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

นายเชง นิรุตตินานนท์

14. บริษทั นิวเซนจูร่ี พริน้ ติ้ง แอนด์ แพคเกจ
จิง้ จากัด

นายเชง นิรุตตินานนท์

15. แพรุ่งทิวา (บุคคลธรรมดา)

น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ
(น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ญาติสนิท
กรรมการ

เจ้าของ

นายไกรสร จันศิร ิ
นายธีรพงศ์ จันศิร ิ
นายเดชพล จันศิร ิ

กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ
ญาติสนิท
กรรมการ

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

5.0%
10.0%
15.0%

7,500,000

15.0%

16. บริษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิรล์ คัลทิ
เวชัน่ จากัด

(บุตรนายไกรสร จันศิร)ิ

นายดิสพล จันศิร ิ

(บุตรนายไกรสร จันศิร)ิ

กรรมการ

กรรมการ

149,996

25,000

100.0%

55.6%

100.0%
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ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ซื้อสินค้าจาก APC
- ขายสินค้าให้ COSF

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:
- รับค่าจ้างทาบรรจุภณ
ั ฑ์ (กล่อง) จาก SC

2.30

0.79

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ขายวัตถุดบิ (กุง้ ) ให้ PPC

0.62

-

ราคาตลาด
เทียบเท่า
ลูกค้าทัวไป
่

รายการธุรกิ จปกติ ประกอบด้วย:- ซื้ออาหารปลาและลูกปลานวลจันทร์จากฟาร์มทดลองจาก
TFM
- ซื้อสินค้า (ซีเล็คเดลี)่ จาก TU

25.56

44.37

0.03

0.07

หมายเหตุ: - รายการธุรกิจปกติ เป็ นการซือ้ ขายวัตถุดบิ ตามธุรกิจปกติ ซึง่ มีเงื่อนไขการค้าทั ่วไป และได้รบั อนุมตั หิ ลักการจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551
- รายการที่ 7-8, 10-11 และ 16 กรรมการของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรตุ ตินานนท์ นายชวน ตัง้ จันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ชู
ชง ถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกันไม่ถงึ 10% ของทุนจดทะเบียน แต่เป็ นกรรมการของบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีการทาประกันภัยทรัพย์สนิ ผ่านทางบริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จากัด
ซึง่ เป็ นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์กบั บริษทั เนื่องจากมีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน คือนายชวน ตัง้ จันสิริ และ บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าเบีย้ ประกันภัยผ่านบริษทั ทัง้ สอง ดังนี้
- ปี 2561 เป็ นเงินรวมสองบริษทั 129.68 ล้านบาท
- ปี 2562 เป็ นเงินรวมสองบริษทั 110.14 ล้านบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของปี 2563 แล้วมีความเห็นว่า รายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการที่เกิดขึ้น
ตามปกติของบริษทั และเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยการเข้าทารายการดังกล่ าว บริษทั ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ จะถูกกาหนดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั ่วไป และราคาเป็ นไปตามกลไกการแข่งขันหรือเป็ นราคาที่มคี วามสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก
นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกัน
(1) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จัดทารายงานการมีสว่ นได้เสียของตนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้แก่บริษทั เพื่อเป็ นข้อมูลในการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน รวมถึงการจัดส่งรายงานดังกล่าวทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทุก 6 เดือน
(2) หลีกเลีย่ งการทารายการเกีย่ วโยงทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ในกรณีท่จี าเป็ นต้องทารายการเกี่ยวโยงที่มสี าระสาคัญต้องขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่
กรณี) ยกเว้นรายการที่มขี ้อตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขทางการค้าโดยทั ่วไป ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจัดการสามารถดาเนินการได้ (ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา
89/12)
(4) ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการดาเนินการของบริษทั เมื่อมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(5) กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length)
และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการทีเ่ หมือนหรือมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
(6) ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
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มาตรการในการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั จึงกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูต้ รวจสอบการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีต่ ้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ตลอดจนปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุตธิ รรม โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length) และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ บริษทั จะจัด
ให้ม ีผู้ เชี่ย วชาญอิส ระ หรือ ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท เป็ นผู้ให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการดัง กล่ า ว เพื่อ น าไปใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทา
รายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงาน
ประจาปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)
แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทาธุร กิจดังกล่าวถือเป็ นการดาเนิน
ธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกาหนดราคาซื้อขายเป็ นไปตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดทีร่ ะบุในสัญญาทางการค้า เพื่อให้ม ั ่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและคานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดที่บริษทั จะได้รบั เป็ นสาคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลและตรวจทานการ
ดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมและไม่อยูใ่ นที่ประชุม
นัน้ ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายสาหรับรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ดังนี้
รายการระหว่างกัน

นโยบาย

1) รายการซือ้ ขายสินค้าธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก หรือเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั ่วไป

2) รายการซือ้ ขายทรัพย์สนิ และการให้บริการ

ตามความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึน้ เปรียบเทียบกับข้อมูลการ
ทารายการกับบริษทั อื่นๆ ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่ตามมาก่อนตัดสินใจเข้าทา
รายการดังกล่าว และหากมีความจาเป็ นต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขอมติอนุมตั ิ ก็จะต้องกระทาแล้วแต่กรณีไป

3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี )

ตามความจาเป็ น และความสะดวกในการท างาน ตลอดจนท าเลที่ตงั ้ รวมทัง้
พิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่ าและเงื่อ นไขต่ างๆ กับ ราคาตลาดทั ่วไปในพื้น ที่
ใกล้เคียงกัน และหากมีมูลค่าที่ถอื เป็ นสาระสาคัญมากต้องนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อขอมติอนุ มตั ิ ก็จะต้องกระทาแล้วแต่กรณีไป
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รายการระหว่างกัน
4) รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบาย
1. พิจารณาข้อมูลของผูก้ เู้ บือ้ งต้น ดังนี้
- เป็ น บริษทั ที่ด าเนิ น ธุรกิจที่ม ีแนวโน้ ม การเติบโตที่ดีท งั ้ ยอดขายและผล
กาไร
- เป็ นบริษทั ทีม่ ฐี านะการเงินดี และมีกาไรสะสม
- เป็ นการกู้ยืม เพื่อ นาไปลงทุ นด้านทรัพ ย์สนิ ที่ก่อ ให้เกิดรายได้ เช่ น การ
ขยายโรงงาน การซือ้ เครื่องจักร เป็ นต้น
- บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็ นบุคคลที่มคี วามสาคัญถือเป็ น Strategic Partner ต่อ
การดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลยุทธ์
- กูย้ มื ตามความจาเป็ นและเป็ นเงินกูร้ ะยะสัน้ ๆ
2. อัตราดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยมื ต้องไม่ต่ ากว่าต้นทุ นของเงินทุนที่บริษทั มีอยู่
หรือทีต่ อ้ งกูย้ มื มาในเวลานัน้
3. จานวนเงินที่ขอกู้ยมื รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาการกู้ยมื จะต้องได้รบั
การพิจารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบริหารและอาจต้องนาเสนอต่อที่
ประชุม คณะกรรมการและที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้นเพื่อ ขอมติอ นุ ม ตั ิแล้วแต่กรณี ตาม
หลักเกณฑ์ซ่ึงบริษทั ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสั ่ง หรือ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง การปฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ การ
เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ม าหรือ จาหน่ ายไปซึ่ง ทรัพ ย์สินของ
บริษทั และบริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2 หน้า 76

แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับปี 2563

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
1) งบการเงิน และข้อ มู ล ทางการเงิน ที่ส รุป มาในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี ได้แ สดงข้อ มู ล อย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ ว นใน
สาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่า บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทัง้ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุงตาม COSO Integrated) ณ วันที่ลาสุดที่มตี ่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่า เอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษทั ได้มอบหมายให้
นางปะราลี สุขะตุงคะ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางปะราลี สุขะตุงคะ กากับไว้
บริษทั จะถือว่า ไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายไกรสร จันศิริ

ประธานกรรมการ

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

2. นายชวน ตัง้ จันสิริ

กรรมการบริหาร

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

ผู้รบั มอบอานาจ
นางปะราลี สุขะตุงคะ

เลขานุการบริษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

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

เอกสารแนบ 1
1. ข้อ มูลของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ที่ ได้ รบั มอบหมายให้ รบั ผิ ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิ น ผู้ที่ ได้ รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษทั
1.1 รายละเอี ยดกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ที่ ได้ รบั มอบหมายให้ รบั ผิ ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิ น ผู้ที่ ได้ รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษทั
1.1.1 รายละเอียดกรรมการ
นายไกรสร จันศิ ริ
ประธานกรรมการ
ไทย
86 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ (ประเภททั ่วไป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 33 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: 231,134,720 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 4.84 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 174,804,288 หุน้ คูส่ มรส 56,330,432 หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .........ไม่ม.ี ....... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่ม ี
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2516-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2520-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จากัด
2543-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
2554-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด
2515-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสิน จากัด
2524-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2527-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตส้ี ์ จากัด
2533-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั บางแคคอนโดทาวน์ จากัด
2538-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2547-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮัว้ ฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
2549-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั จันศิรพิ มิ พ์แอนด์ยอ้ ม จากัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั จันศิรเิ รียลเอสเตท จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จากัด (USA)
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ จากัด (USA)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิรล์ คัลทิเวชั ่น จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 15/2550
- หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

เอกสารแนบ หน้า 1

เอกสารแนบ 1
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ทีถ่ อื

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU

:
:
:
:
:
:
:

นายเชง นิ รตุ ติ นานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ไทย
79 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2485)
The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China
8 เมษายน 2542
22 ปี

: ไม่ม ี
: 268,374,116 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 5.62 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 200,442,084 หุน้ คูส่ มรส 67,932,032 หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .........ไม่ม.ี ....... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่ม ี
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2530-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด
2530-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จากัด
2532-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จากัด
2533-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
2535-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จะนะอุตสาหกรรมประมง จากัด
2516-ปั จจุบนั กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โอเรียลทัลยูนิค จากัด
2554-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทย กลีเซอรีน จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ฟิ ล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จากัด (PHILIPPINES)
2562-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จากัด (USA)
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั นิวเซนจูร่ี พริน้ ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ จากัด (USA)
2543-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
2550-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเ่ ฉียงแคนฟู้ด จากัด (VIETNAM)
2551-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเอสเพ็ท นูทรีช ั ่น จากัด (USA)
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (USA)
2544-ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล ฮั ่นฮง การช่าง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั : ไม่ม ี
นายชวน ตัง้ จันสิ ริ
กรรมการบริหาร
ไทย
76 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยายน 2488)
ปริญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of China
17 มีนาคม 2531
33 ปี
เอกสารแนบ หน้า 2

เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ทีถ่ อื

: บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ
: 38,668,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 38,668,000 หุน้ คูส่ มรส .........ไม่ม.ี ....... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ........ไม่ม.ี ....... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 1674/843 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่ม ี
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2524-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2516-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2520-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จากัด
2530-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จากัด
2532-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั จันศิรเิ รียลเอสเตท จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ต้ี จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จากัด
2538-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
2542-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จากัด
2547-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จากัด
2551-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ (MAURITIUS)
2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั โอคินอสฟู้ด จากัด
2544-ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล ฮั ่นฮง การช่าง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 86/2553
นายธีรพงศ์ จันศิ ริ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ไทย
56 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2508)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 1 มกราคม 2533
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 31 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: บุตรชายนายไกรสร จันศิริ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: 509,065,212 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 399,736,164 หุน้ คูส่ มรส 109,329,048 หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ........ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 2999/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : 2557-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2539-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
2538-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2539-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จากัด (USA)
2553-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด
(MAURITIUS)
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

เอกสารแนบ หน้า 3

เอกสารแนบ 1
2553-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
2542-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2555-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) (รวมบริษทั ในกลุ่ม 4
บริษทั )
2532-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ชอ็ ป จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไท่หว้าน เซิง่ อควาติค เทรดดิง้ (ไชน่า) จากัด
(CHINA)
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร กลุ่ม บริษทั ทุนธนศิริ จากัด (รวมบริษทั ในกลุ่ม 7 บริษทั )
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด
(HONG KONG)
2562-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จากัด
2563-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด
2564-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวติ า้ จากัด
2527-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั จันศิรเิ รียลเอสเตท จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตส้ี ์ จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์ จากัด (USA)
2543-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
2543-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั บีส ไดเมนชั ่น จากัด
2552-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (USA)
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเอส เพ็ท นูทรีช ั ่น จากัด (USA)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิรล์ คัลทิเวชั ่น จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิง้ ส์ แอลพี จากัด
(Red Lobster) (USA)
2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 10/2544
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน

:
:
:
:
:
:
:

นายฤทธิ รงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ไทย
59 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 เมษายน 2545 (ร่วมงานกับ TU ตัง้ แต่ 5 มกราคม 2541)
19 ปี

: ไม่ม ี
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จานวนหุน้ ทีถ่ อื

: 63,442,980 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 1.33 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุน้ คูส่ มรส ........ไม่ม.ี ....... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .......ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 100/3 ซอยอารียส์ มั พันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่ม ี
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2543-ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
2539-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (รวมบริษทั ในกลุ่ม 4
บริษทั )
2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) (รวมบริษทั ใน
กลุ่ม 4 บริษทั )
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไท่หว้าน เซิง่ อควาติค เทรดดิง้ (ไชน่า) จากัด
(CHINA)
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อาร์บซี ี แอสเซ็ทส์ จากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด รีเทล จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (USA)
2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ช็อป จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิง้ ส์ แอลพี (Red Lobster)
(USA)
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 84/2553
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 25/2560 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ทีถ่ อื

:
:
:
:
:
:
:

นายโนริโอะ ไซกุสะ
กรรมการ
ญี่ป่ นุ
59 ปี (เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2505)
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวะเซะดะ ประเทศญี่ป่ นุ
5 เมษายน 2562
2 ปี

ชื่อ
ตาแหน่ง

: นายราวิ นเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิ ตต์ เอส
: กรรมการ

: ไม่ม ี
: ไม่ม ี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ .......ไม่ม.ี ...... หุน้ คูส่ มรส .......ไม่ม.ี ..... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .......ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: บริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด 3-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ป่ นุ
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่ม ี
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน : 2528 – ปั จจุบนั Executive Vice President and Group CEO, Food Industry Group บริษทั
มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั : ไม่ม ี
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สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ทีถ่ อื

:
:
:
:
:

ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

มาเลเซีย
52 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
15 พฤศจิกายน 2553
10 ปี

: ไม่ม ี
: ไม่ม ี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ .......ไม่ม.ี ...... หุน้ คูส่ มรส .......ไม่ม.ี ......หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .......ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 979/12 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: ไม่ม ี
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน : 2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จากัด (FRANCE)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางาน
: 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)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั :
วุฒบิ ตั รผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society)
นายชาน ชู ชง
กรรมการบริหาร
จีน
45 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2518)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 30 เมษายน 2544
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 20 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่ม ี
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: 12,295,272 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.26 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 12,295,272 หุน้ คูส่ มรส ........ไม่ม.ี ...... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .......ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 979/12 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: ไม่ม ี
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2545-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2558-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิ เซส จากัด
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2563-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ทุนธนศิริ จากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั บีส ไดเมนชั ่น จากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั ทุนธนศิริ (สงขลา) จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 10/2545
- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการอิสระ
ไทย
86 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
ปริญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 21 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่ม ี
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: 50,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 50,000 หุน้ คูส่ มรส .......ไม่ม.ี ...... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ......ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 6 ซอยติวานนท์ 14 แยก 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : 2559-ปั จจุบนั ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดุสติ ธานี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2528-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางาน
: 2501-2516 ผูต้ รวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2516-2539 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2541-2544 กรรมการบริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร
2541-2543 กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชีวติ
2543-2546 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
2543-2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดุสติ ธานี จากัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 0156 ตัง้ แต่ปี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตัง้ แต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 9/2552
- Executive Program / Standford University & University of Singapore
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:
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- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- เตรียมความพร้อมในการจัดทางบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- การบริหารความเสีย่ งขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบตั งิ าน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระ
ไทย
64 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2500)
ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอคเคิรส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 11 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่ม ี
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: ไม่ม ี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ .......ไม่ม.ี ...... หุน้ คูส่ มรส .......ไม่ม.ี ...... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ......ไม่ม.ี ...... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : 2550-ปั จจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2547-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด
2557-ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช ั ่น พาร์ทเนอร์ จากัด
2558-ปั จจุบนั กรรมการ มูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางาน
: 2533-2538 ผูแ้ ทนสานักงานโนมูระ (บริษทั หลักทรัพย์จากประเทศญี่ป่ นุ ) ประจาประเทศไทย
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2537-2540 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมติ ร จากัด
(มหาชน)
2540-2545 ผูพ้ พิ ากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุน่ ที่ 1)
2541-2545 กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทนุ จากัด/ธุรกิจ
หลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)
2548-2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั
พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
2549-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
2550-2557 ประธานกรรมการ บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
2551-2557 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2555-2556 กรรมการอิสระ บริษทั แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน)
2559-2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ
ไทย
63 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิรน์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 11 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่ม ี
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: 103,248 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ .........ไม่ม.ี ....... หุน้ คูส่ มรส 103,248 หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ........ไม่ม.ี ....... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขมุ วิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) (รวมบริษทั ใน
กลุ่ม 2 บริษทั )
2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) (รวมบริษทั ในกลุ่ม 2 บริษทั )
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2527-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เซอร์วสิ ลีสซิง่ จากัด
2535-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชีย่ น โฮลดิง้ จากัด
2537-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั กีรติ โฮม จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
2541-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั กฤษณ์และสุมาลี จากัด
2545-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั เกรทฟิ ลด์ จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั สยาม เอสเตท จากัด
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2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชีย่ น พรอพเพอร์ต้ี จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชีย่ น มารีน่า จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 5/2550
นายนาถ ลิ่ วเจริญ
กรรมการอิสระ
ไทย
62 ปี (เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 2502)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิรน์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิรน์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ เป็ นกรรมการ : 3 เมษายน 2558
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ TU : 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่ม ี
จานวนหุน้ ทีถ่ อื
: ไม่ม ี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ - ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ .......ไม่ม.ี ...... หุน้ คูส่ มรส .......ไม่ม.ี ..... หุน้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ .......ไม่ม.ี ..... หุน้
ทีอ่ ยู่
: 489/1 ซอยจัดสรรเอือ้ วัฒนสกุล ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน : ไม่ม ี
ตาแหน่งงานอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2535 - ปั จจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร CDG GROUP (รวมบริษทั
ในกลุ่ม 9 บริษทั )
2543 - ปั จจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร G-ABLE GROUP (รวม
บริษทั ในกลุ่ม 8 บริษทั )
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางาน
: 2528 - 2541 ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด บริษทั คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จากัด
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุน่ ที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครัง้ ที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

หมายเหตุ: การถือหุน้ TU และอัตราการถือหุน้ (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 4,771,815,496 หุน้
กรรมการอิ สระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตาม
หน้าทีท่ ไี ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ เพือ่ พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามก้าวหน้า โปร่งใส มีการกากับดูแลทีด่ ี โดยไม่
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษท (ถือหุน้ ไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน)
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1.1.2 รายละเอียดผู้บริหาร ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

การถือ
หุน้ (%)

วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ (5 ปี ยอ้ นหลัง)

1. นายยอร์ก ไอร์ล
ถือหุน้ TU จานวน 106,000 หุน้
– ผูบ้ ริหาร 106,000 หุน้
– คูส่ มรส -ไม่ม-ี หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี หน่ วย

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินกลุ่ม
บริษทั (Group
CFO)
*ลาออก วันที่ 31
มกราคม 2564

53

0.00

MBA, University of
Augburg, Germany
2562 - อบรมหลักสูตร
IFRS 9 Impairment
Workshop (7 Hours)

2552-2557 – CFO&Treasure /
Osram Sylvnia, USA
2544-2552 – Managing Director
/ Siemens, China&Germany
2541-2544 – Vice President /
Infineo Technologies

2. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ ฟี่
ถือหุน้ TU จานวน -ไม่ม-ี หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี หน่ วย

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ด้านพัฒนาธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์

40

-

MBA, INSEAD

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

3. ดร. ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน
ถือหุน้ TU จานวน -ไม่ม-ี หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี หน่ วย

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ด้านการพัฒนาที่
ยั ่งยืน

49

-

Ph. D. social
2550-2558 – Managing Director
indicators for global
/ Blue Sky Green
supply chain analysis,
University of Sydney

4. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ถือหุน้ TU จานวน -ไม่ม-ี หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี หน่ วย

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ด้านนวัตกรรม

56

-

Ph. D. Food
Technology, Iowa
State University

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

5. นายลีโอนาร์ดชั คูลเลนซ์
ถือหุน้ TU จานวน -ไม่ม-ี หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี หน่วย

กรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มธุรกิจอินกรี
เดียนท์

51

-

Master in Molecular
Science, Agricultural
University
Wageningen

2558-2560 – CEO / Friesland
Huishan Dairy

6. นายคูลซาน ซิงห์
ถือหุน้ TU จานวน -ไม่ม-ี หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -ไม่ม-ี หน่วย

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ด้านทรัพยากร
บุคคล

48

-

Personnel
Management &
Industrial Relations,
XLRI Jamshedpur,
India

2562-ก.ย.2563 – Minor
International, Chief People
Officer
2560-2562 – CP Group, Chief
People Officer
2557-2560 – Mercer Singapore,
Chief Executive Officer Mercer
Singapore

7. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์
ถือหุน้ TU จานวน -- หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ -- หน่ วย

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินกลุ่ม
บริษทั (Group
CFO)
เริ่มวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2564

43

-

Master Degree in
Accounting
DSCG

2560-ปั จจุบนั – ผูอ้ านวยการ ฝ่ าย
บัญชีและควบคุมการดาเนินงาน
กลุ่มบริษทั / TU
2555-2559 – Central Finance
Director / Thai Union Europe
2544-2555 – Senior Manager
(Auditor) / EY

หมายเหตุ: การถือหุ้น TU และอัตราการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้น
ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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1.1.3 รายละเอียดผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่อ

: นางสาวอรุณรัตน์ สุรตั นจิ นดาภรณ์

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
อบรมสัมมนา

:
:
:
:
:
:

จานวนหุน้ TU ทีถ่ อื

รองผูจ้ ดั การทั ่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน)
ไทย
49 ปี
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 10745
เก็บชั ่วโมงพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (ชั ่วโมง CPD) ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พ.ศ. 2556 ทุกปี
: -ไม่ม-ี หุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

1.1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

ประกาศนียบัตร

:

อบรมสัมมนา

:

ประสบการณ์การทางาน :

จานวนหุน้ TU ทีถ่ อื

:

นางปะราลี สุขะตุงคะ
เลขานุการบริษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ไทย
54 ปี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรเลขานุ การ (CSP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ครัง้ ที่ 28/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) / กลต.
- Sharing Session “แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” / สมาคมบริษทั
จดทะเบียน
- ร่ว มกิ จ กรรม “ASEAN CG Scorecard Coaching” / สมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษ ัท ไทย
(IOD)
2531-2532 พนักงานบัญชี ฝ่ ายบัญชี
บริษทั คาโอคอมเมอร์เชียล จากัด
2532-2535 พนักงานบัญชีบริหาร ฝ่ ายบัญชีบริหาร
บริษทั แอ๊บบอตแลบบอราตอรีส่ ์ จากัด
2535-ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
15,000 หุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
คุณสมบัตขิ องเลขานุ การบริษทั
1. มีความรู้พ้นื ฐานด้านธุรกิจ บัญ ชี กฎหมาย กฎระเบียบของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อ งกับกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรื่องการกากับดูแลกิจการ
3. เข้าใจบทบาทหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั หรือผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับกาปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั
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เอกสารแนบ 1
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุ การบริษทั
เพื่อ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีม ติให้แต่งตัง้ เลขานุ การ
บริษทั เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ในการดูแลบริหารกิจการให้ดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิท ธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยกาหนดให้เลขานุ การบริษทั มีบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบในการประชุมของผูถ้ อื หุน้
- ดูแลให้ม ีการส่งหนังสือเชิญ ประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจาปี และบัญ ชีงบการเงินของบริษทั ไปยังผู้ถือหุ้น
ภายในเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- ดูแลและจัดเตรียมการประชุม ประสานงานจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- พิจารณาว่าหนังสือแต่งตัง้ ผู้รบั มอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรือไม่ โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุน้ ซึง่ ผูม้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่ ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ และตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อการประชุมในครัง้ ใด
- ดูแลว่าประเด็นใดบ้างทีม่ คี วามสาคัญและต้องให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติแยกต่างหากเป็ นกรณีๆ ไป เช่น การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็ นต้น
- ดาเนินการใดๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ รวมถึงการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ น
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
- การจัดทารายงานการประชุม และจัดเก็บไว้ในทีท่ ป่ี ลอดภัย โดยจัดเรียงตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
2. ความรับผิดชอบในการประชุมของคณะกรรมการ
- ดูแลให้มกี ารส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกีย่ วกับการประชุมไปยังกรรมการบริษทั ไว้ใช้ในการประชุมภายในเวลาอัน
ควร เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- ประสานงานฝ่ ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้มกี ารเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน
- จัดเตรียมการประชุม สถานทีป่ ระชุม และตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประชุม
- จัดทารายงานการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษทั ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด และจัดเก็บไว้ในที่ท่ปี ลอดภัย โดย
จัดเรียงตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
3. หน้าทีต่ ามข้อบังคับของบริษทั
- ดูแลและนาเสนอข้อบังคับของบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษทั และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- ดูแลและเก็บรักษาเอกสารสาคัญและควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
- ดูแลข้อมูลทางทะเบียนต่างๆ ของบริษทั และทาให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีความถูกต้องเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
- ติดต่อประสานงานกับนายทะเบียนบริษทั เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทางทะเบียน
4. บทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักบรรษัทภิบาล
- รายงานและเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง โดยการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จัดทานโยบายหรือแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
- ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
5. การจัดทารายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยสาระสาคัญตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อเสนอต่อผูถ้ อื หุ้นในวันประชุมสามัญประจาปี โดยรายงาน
ประจาปี ตอ้ งมีขอ้ ความทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
6. ความรับผิดชอบเกีย่ วกับคณะกรรมการ
- ให้คาปรึกษาและข้อ เสนอแนะเบื้อ งต้น แก่กรรมการเกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ข้อ ควรปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์ข องทางการ ระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการ
- จัดให้มกี ารให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
- ดาเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้องตามข้อกาหนดกฎหมาย พร้อมทัง้ เก็บรักษา
รายงานดังกล่าว
- จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
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เอกสารแนบ 1
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทั ซึ่งเข้าร่วมเป็ นผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
นายธีรพงศ์ นายฤทธิรงค์ นายโนริโอะ นายราวินเดอร์
สิงห์
ไซกุสะ
จันศิร ิ
บุญมีโชติ

นายไกรสร
จันศิร ิ

นายเชง
นิรุตตินา
นนท์

นายชวน
ตัง้ จันสิร ิ

TU

C

CE

E

CEO

TUM
SC
TUS
APC
TUG
TFM
TMAC
EHS (THD)
TUI
TRI-U
TUFP
USPN
YCC
TUIH
TUEU Seafood 1
TUFH
TU Norway
TUO
Red Lobster
TUC

C
E
D

E

E
D
D
D
D
D

E
E
C
D
P
D

ชื่อกรรมการ
บริษทั

C
E
D

D

เกรวาล ซาบจิตต์

P

D

D

นายชาน
ชู ชง

นายศักดิ ์
เกีย่ ว
การค้า

ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย

นายกีรติ
อัสสกุล

นายนาถ
ลิว่ เจริญ

E

ID/Audit
Com.

ID/Audit
Com.

ID

ID/Audit
Com.

P

CE
D

E
D
D

D

P
D
D
D

D
D
D
D
D

D

D
P

D

D
D
D

D
D
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทั ซึ่งเข้าร่วมเป็ นผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ชื่อกรรมการ
บริษทั
TUE (MWB เดิม)
MAA
KC
PPC
CHP
TZ
OKF
TUI
TUAH
TNFC
MIH
LUF
BIZ
AFL
SIC1
Pracharat
TSR
F&B U
หมายเหตุ
C หมายถึง ประธานกรรมการ
E หมายถึง กรรมการบริหาร

นายไกรสร
จันศิร ิ

นายเชง
นิรุตตินา
นนท์

นายชวน
ตัง้ จันสิร ิ

นายธีรพงศ์ นายฤทธิรงค์ นายโนริโอะ นายราวินเดอร์
สิงห์
ไซกุสะ
จันศิร ิ
บุญมีโชติ

D

เกรวาล ซาบจิตต์

P

นายชาน
ชู ชง

นายศักดิ ์
เกีย่ ว
การค้า

ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย

นายกีรติ
อัสสกุล

D

D

D
E

C

E
D
D
E
E
E
D

P
P
P
P

D

D
D

C
E
E

P หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร
D หมายถึง กรรมการ

CE หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหาร
ID หมายถึง กรรมการอิสระ
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CEO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Audit Com. หมายถึง กรรมการตรวจสอบ

นายนาถ
ลิว่ เจริญ

เอกสารแนบ 1
3. ประวัติการทาผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษ ัท ทุ กท่ าน ไม่มปี ระวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมา เนื่ อ งจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ไม่มปี ระวัตกิ ารถูก
พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อยที่มีนัยสาคัญ
(มีรายได้เกิ นกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุด)
รายชื่อบริษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ
นายไกรสร จันศิริ

บจ.ไทยรวมสิน
บจ.ไทร-ยูเนี่ยน โฟร บจ.ไทร-ยูเนี่ยน
พัฒนาอุตสาหกรรม เซ่น โปรดักส์ (COSF) ซีฟ้ ูดส์ (COSI)
(TUM)

บจ. ไทยยูเนี่ยน
ยุโรป เอสเอเอส

XX

นายชาน ฮอน กิต

//

นายเชง นิรตุ ตินานนท์

//

นายชวน ตัง้ จันสิริ

//

นายธีรพงศ์ จันศิริ

//

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

/

/

/

/

/

นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์
นายทวี ตัง้ จันสิริ

/

นายชาน ติน ชู

/

นายนคร นิรตุ ตินานนท์

/

นายนรินทร์ นิรตุ ตินานนท์

/
//

Mr. David Sankowicz Cyrill
Ms. Kristina Velicka

Independent
Director

Mr. Shue Wing Chan

/

/

นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์

/

/

หมายเหตุ
XX = ประธานกรรมการ

X = ประธานกรรมการบริหาร

// = กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลปฏิ บตั ิ งานของบริษทั
ชื่อ
ตาแหน่ ง

: นายปองพล ผลิพชื
: รองผูจ้ ดั การทั ่วไป สายงานตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 41 ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทางาน : 2560 - ปั จจุบนั รองผูจ้ ดั การทั ่วไป สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
2550 - 2559 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
2549 - ม.ค. 50 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั เอสซีไอ ดับเบิล้ อิมแพค จากัด
2544 - 2549 หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ บริษทั บัญชีกจิ จากัด
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8549 / สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD)
: Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2556
: Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2559
: Anti-Corruption Workshop ปี 2560
หลักสูตรอื่นๆ
ชื่อหลักสูตร

ผู้จดั อบรม

ปี
2559

Pre-Certified Internal Auditor (CIA)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Internal Audit Forum no. 1/2016

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส

2559

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

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส

2559

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ และประเด็นทางบัญชีต่างๆ

PwC และ TU Consolidation Team

2559

PwC Forensics Summit

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส

2560

ประเด็นทางบัญชีเกี่ยวกับทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และ
ผลประโยชน์พนักงาน

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส

2560

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย ที่ควรรู้

บจ. เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์

2560

Tax Mapping เทคนิคการจัดทาแผนทีภ่ าษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี

บจ. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

2561

CAC Conference 2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

2561

PwC Forensics Seminar on Procurement Fraud [THAI UNION
MANUFACTURING]

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส

2562

IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile &
Innovation

สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2562
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เอกสารแนบ 4
(1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั และบริษทั ย่อย มีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจรวมกันทุกบริษทั ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
ลักษณะกรรมสิทธิ
1) ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

3,324.46

- บมจ. ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป รวม 753 ไร่

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ค้าประกันเงิน
กูย้ มื บางส่วน

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี ปราจีนบุรี และพังงา

- บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม รวม 125 ไร่
จังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรสาคร

- บมจ. สงขลาแคนนิง่ รวม 83 ไร่
จังหวัดสงขลา

- บจ. ไทยยูเนีย่ น ฟี ดมิลล์ รวม 131 ไร่
จังหวัดสมุทรสาคร และสงขลา

- กลุ่มบริษทั บมจ. แพ็คฟู้ด รวม 112 ไร่
จังหวัดกรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และสมุทรสาคร

- บจ. ไทยยูเนีย่ น ซีฟ้ ูด รวม 88 ไร่
จังหวัดสงขลา

- บจ. เอเซีย่ นแปซิฟิคแคน รวม 96 ไร่
จังหวัดสมุทรสาคร

- บจ. ไทยยูเนีย่ น กราฟฟิกส์ รวม 4 ไร่
จังหวัดกรุงเทพฯ

- กลุ่มบริษทั ไทยยูเนีย่ น นอร์ท อเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- กลุ่มบริษทั ไทยยูเนีย่ น อินเวสท์เมนต์ โฮลดิ้ง
สหภาพยุโรป
2) อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็ นเจ้าของ

9,831.92

ไม่มี

3) ห้องเย็น เครื่องจักร และอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ

10,512.68

ไม่มี

4) เครื่องใช้เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สานักงาน

เป็ นเจ้าของ

527.88

ไม่มี

5) ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

304.43

ไม่มี

6) สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง

2,189.56

รวมมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

26,690.93
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เอกสารแนบ 4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- บริษทั และบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,339.03 ล้านบาท (2562:
1,526.48 ล้านบาท)

- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ จานวนรวม 170.31 ล้านบาท (2562 : จานวน 366.64 ล้านบาท) ได้นาไปจด
จานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

- บริษทั และบริษทั ย่อยมีทด่ี นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ ทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี และทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยยังมีทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์ และสิทธิบตั รต่างๆ ประกอบด้วย
- ลิขสิทธิ ์และเครื่องหมายการค้า รวมทัง้ กลุ่ม มูลค่าสุทธิ 13,617.83 ล้านบาท
- ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการดาเนินงานในกลุ่มบริษทั หลังการตัดจาหน่ายแล้ว คงเหลือมูลค่าสุทธิ 1,929.05 ล้านบาท และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างทา มูลค่าสุทธิ 113.02 ล้านบาท
- ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และอื่นๆ รวมทัง้ กลุ่ม มูลค่าสุทธิ 821.31 ล้านบาท
กรณีท่เี ครื่องหมายการค้าต่างๆ ภายในประเทศหมดอายุ บริษทั จะขอต่ออายุกบั กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพื่อให้ธุรกิจดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นมา กลุ่มบริษทั ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ การวัดมูลค่าที่ดนิ จากวิธรี าคาทุน/การตีราคา
ใหม่เป็ นวิธีราคาทุ นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับนโยบายการบัญ ชีของกลุ่ม บริษ ทั กลุ่ ม บริษ ัท ได้มีการปรับงบ
การเงินย้อนหลังสาหรับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว โดยผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงได้แสดงในส่วนถัดไป ดังนัน้ บริษทั และ
บริษทั ย่อยไม่มกี ารประเมินและตีราคาทรัพย์สนิ ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน หรือเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษทั และบริษทั ย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นของบริษทั
และบริษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั มีรายการค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในงบแสดงฐานะการเงินในจานวนเงินทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทั จาเป็ นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี หรือเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
รวมถึงการระบุหน่ วยสินทรัพ ย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่า ความนิ ยม กลุ่มบริษทั ประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ (Value-in-use)
ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยใช้วธิ คี ิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) โดยพิจารณาจากข้อสมมติฐานต่างๆ
ซึง่ ต้องใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการคานวณประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
ในส่วนของการด้อยค่าของสินทรัพย์ กลุ่มบริษทั ไม่ตดั จาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มอี ายุการให้ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบได้แน่ นอน แต่
จะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่บี ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สาหรับสินทรัพย์อ่ื น
กลุ่ม บริษ ัท จะทดสอบการด้อ ยค่าเมื่อ มี เหตุ การณ์ ห รือ สถานการณ์ ท่ีบ่งชี้ว่าสิน ทรัพ ย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อ ยค่า รายการขาดทุ น จากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง จานวนที่ สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจาหน่ ายและมูลค่าจากการใช้ เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุท่ที าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่ม
บริษทั จะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสาหรับสินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่คา่ ความนิยม
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บ ริห ารก าหนดแนวทาง และมีก ารปฏิบ ัติท่ีอ ยู่ บ นหลัก ความซื่อ ตรงและการรัก ษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อ ก าหนดที่เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ผู้บ ริห ารและพนั ก งานปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความซื่อ ตรงและรัก ษา
จรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ทีเ่ หมาะสม
1.2.2มี ข้ อ ก าหนดห้ า มผู้ บ ริห ารและพนั ก งานปฏิ บ ัติ ต นในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ มีการ
เผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีก ารจัด การอย่ างทัน เวลา หากพบการไม่ ป ฏิ บ ัติต ามข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ ความซื่อ ตรงและการรัก ษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาทีข่ ดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนิ นการด้าน
การควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

√

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน

√

1

บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
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ไม่ใช่

คาถาม
2.3 คณะกรรมการก ากับ ดูแลให้บ ริษ ัท ก าหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บ ริห ารให้ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั หรือ
สามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความสามารถน่ าเชื่ อถือ และมีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อ
การใช้ดลุ ยพินิจและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ในจานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒ นาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช่

ไม่ใช่

√

√
√

√

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั ่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมีประสิท ธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่
ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้นึ ตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น

√

3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล

√

3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

√

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริษ ัท มีน โยบายและวิธีก ารปฏิบ ัติเพื่อ จัด หา พัฒ นา และรัก ษาบุ ค ลากรที่ม ีค วามรู้แ ละความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่างสม่าเสมอ

√

4.2 บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่ม ีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อ บุคลากรที่ม ีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ

√

4.3 บริษ ัท มีกระบวนการแก้ไขปั ญ หาหรือ เตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่ม ีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา

ไม่ใช่

√

4.4 บริษ ัท มีก ระบวนการสรรหา พัฒ นา และรัก ษาผู้บ ริห ารและพนัก งานทุ ก คน เช่ น การจัด ระบบที่ป รึก ษา
(mentoring) และการฝึกอบรม

√

4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคัญ

√
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ไม่ใช่

5. องค์กรกาหนดให้บคุ ลากรมีหน้ าที่และความรับผิ ดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าเป็ น

√

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม
โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั

√

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจู งใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ความสาเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย

√

5.4 คณะกรรมการและผู้บ ริห ารได้พิจารณาไม่ให้ม ีการสร้างแรงกดดัน ที่ม ากเกิน ไป ในการปฏิบ ัติห น้ าที่ข อง
บุคลากรแต่ละคน

√

ไม่ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทั ่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดง
ได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

√

6.2 บริษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

√

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง

√

6.4 คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง อนุ ม ตั ิแ ละสื่อ สารนโยบายการบริห ารความเสี่ย งให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

√

ไม่ใช่

7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั ่วทัง้ องค์กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริษทั ระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่ วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
และหน้าทีง่ านต่างๆ

√

7.2 บริษทั วิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง

√

7.4 บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

√

7.5 บริษ ั ท มีม าตรการและแผนปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ จัด การความเสี่ย ง โดยอาจเป็ นการยอมรับ ความเสี่ย งนั ้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือ การร่วมรับ ความเสี่ย ง
(sharing)

√
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ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการ
เงิน เท็ จ การท าให้ สู ญ เสีย ทรัพ ย์ สิ น การคอร์ร ัป ชัน การที่ ผู้ บ ริห ารสามารถฝ่ าฝื น ระบบควบคุ ม ภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อ มูลในรายงานที่สาคัญ การได้ม าหรือ ใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

√

8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาหนด
แล้ว รวมทัง้ ได้พิจารณาความสมเหตุ สมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ ผลตอบแทนแก่พ นัก งานแล้วด้วยว่า ไม่ม ี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่ น ไม่ตงั ้ เป้ าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

√

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต

√

8.4 บริษทั ได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้

√

ไม่ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริษ ัท ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อ าจมีผลกระทบต่อ การดาเนิ น ธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

√

9.2 บริษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

√

9.3 บริษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

√

ไม่ใช่

มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
ใช่
10.1 มาตรการควบคุ ม ของบริษ ัท มี ค วามเหมาะสมกับ ความเสี่ ย ง และลัก ษณะเฉพาะขององค์ ก ร เช่ น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

√

10.2 บริษทั มีม าตรการควบคุม ภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และครอบคลุม กระบวนการต่างๆ อย่า ง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั ่วไป
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชัน้ การอนุ มตั ขิ องผูบ้ ริห ารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
เพื่อ ให้สามารถป้ อ งกันการทุ จริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงิน และอ านาจอนุ มตั ิข องผู้บริหารแต่ ละระดับ
ขัน้ ตอนในการอนุ มตั โิ ครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและวิธกี ารคัดเลือกผูข้ าย การบันทึ กข้อมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการ
สาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

√
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ไม่ใช่

คาถาม
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ รุ กรรมหรือทาสัญญากับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาว
ไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กู้ยมื การค้าประกัน บริษทั ได้ตดิ ตามให้ม ั ่นใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่

√

√

10.3 บริษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ
automated หรือการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม

√

10.4 บริษทั กาหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั หน่ วยธุรกิจ สายงาน
ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ

√

10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

√

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทั ่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริษทั ควรกาหนดความเกีย่ วข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตั งิ านและการ
ควบคุมทั ่วไปของระบบสารสนเทศ

√

11.2 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม

√

11.3 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม

√

11.4 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ม ีความ
เหมาะสม

√

ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่
กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริษ ัท มีนโยบายที่รดั กุม เพื่อ ติดตามให้ก ารท าธุรกรรมของผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ บุ คคลดังกล่ าว ต้อ งผ่านขัน้ ตอนการอนุ มตั ิท่ีก าหนด เช่น ข้อ บังคับ ของบริษ ัท เกณฑ์ของตลา ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษทั ไป
ใช้สว่ นตัว

√

12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมกระทาโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้

√

12.3 บริษ ัท มีน โยบายเพื่อ ให้ก ารพิจ ารณาอนุ ม ัติธุ รกรรมค านึ งถึงประโยชน์ สูงสุด ของบริษ ัท เป็ น ส าคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

√
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ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ กาหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุน
ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)

√

12.5 บริษทั กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและ
พนักงาน

√

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บ ัติ ข องบริษ ัท ได้ ร ับ การน าไปใช้ ใ นเวลาที่ เหมาะสม โดยบุ ค ลากรที่ ม ี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน

√

12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ

√

ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่ กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ คี ุณภาพและ
เกีย่ วข้องต่องาน

√

13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ท่จี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

√

13.3 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ

√

13.4 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุข้อมูลที่
จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด

√

13.5 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกีย่ วกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับ
เรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

√

13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทั
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว
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√
√

ไม่ใช่

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน

√

14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทั
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การ
กาหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากทีไ่ ด้รบั จากผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น

√

14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษทั สามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

√

ไม่ใช่

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่ อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น

√

15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

√

ไม่ใช่

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริหารและ
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น

√

16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

√

16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั

√

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความสามารถ

√

16.5 บริษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

√
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ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

√

ไม่ใช่

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี ่ าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริม่ ดาเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ใช่
√

√

√
√

ไม่ใช่

