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สารจากประธานกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคัญของการก ากับดแูลกิจการที่ดี ซึ่งบรษิัทควรจัดให้
มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบรษิัทใหม้กีารเติบโตอย่างยัง่ยืนและเป็นทีย่อมรับจากทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี อันประกอบด้วยกรรมการทีม่ี
คุณสมบัติทีห่ลากหลายทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษทั เพศ โดยมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บรษิัทด าเนินกิจการอยู่  
และผู้บริหารทีม่ีภาวะผู้น า มีวิสยัทัศน์และความรับผิดชอบ มโีครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการ
ถ่วงดุลอ านาจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานทีม่ีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปรง่ใส ค านงึถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกจิการซึ่งจะส่งผลตอ่ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพือ่ให้การด าเนินธุรกจิของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามมั่นคงและเจริญเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอื่นที่เปน็
ผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้รว่มค้าทีช่่วยส่งเสริมกลยุทธท์างการค้า และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน    

ทั้งนี้กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ  โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามค า
นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
เป็นไปตามข้อบังคับของบรษิัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ขอ้ที่ 17 คือ  
“ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ”  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่
กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นกรรมการของบรษิัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการของบริษทัได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทรว่มทุน ซึ่งบรษิัทมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) ก ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ  
2) ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ  



 

นโยบายก ากับดูแลกิจการ TU หน้าที่  3 

 

3) เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุ้น ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนด
ระเบียบวาระการประชุมรว่มกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชมุและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 

6) ดูแล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้  
7) เป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีทีท่ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมกีารลงคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกีย่วกับการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากับดูแลให้การบรหิารจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุ้น ภายใต้กรอบของการมจีริยธรรมที่ดี และค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดังนี ้
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับ มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และก ากับดูแลการด าเนินกิจการทั้งหลายของ

บริษัท 
2) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ 
3) ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบริษทัและนโยบายการลงทุน 
4) ติดตามใหม้ีการน ากลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏบิัติตามที่ก าหนดไว ้
5) ควบคุมดแูลการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหารใหบ้ริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง 
7) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบ และขออนุมตัิ

ส าหรับมตติ่างๆ ที่นอกเหนือจากอ านาจของคณะกรรมการ 
8) ติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  
9) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ตาม

ข้อก าหนดของคลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
10) จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ใน

รายงานประจ าปขีองบรษิัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัตติาม
มาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

11) ก าหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 
12) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
13) เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหมต่่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
14) เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
15) อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเก่ียวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ ตามที่ก าหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
16) อนุมัติการท าธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้ าประกันของบรษิัทอนุมัติแต่งตัง้  
17) ก าหนดอ านาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
18) ก าหนดการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นของประธานกรรมการบรหิารหรือประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
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19) อนุมัติให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายและการปฏบิัติตามนโยบายเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

20) จัดให้มีการจัดท าจรรยาบรรณธรุกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทางปฎิบัติทีบ่ริษัทใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจรงิจัง 

21) อนุมัติแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร    

 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือเชิญประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
 หนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 
 รายงานประจ าปแีละแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิาร 
 รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกีย่วกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์

22) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1) ให้กรรมการบริหารมีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ

และข้อบังคบัของบรษิัท เว้นแตร่ายการที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มตทิี่ประชมุผู้ถือหุ้น 
2) มีอ านาจจัดท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกจิของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
3) ก าหนดแผนธุรกจิ อ านาจการบริหารงาน ก าหนดงบประมาณส าหรับประกอบธุรกจิประจ าป ี และงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกจิที่ไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4) มีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบรษิัท รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองคก์ร และการบริหาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั  

5) มีอ านาจพจิารณาอนุมัติการกู้หรอืการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเปน็ผู้ค้ าประกัน หรือการช าระ
เงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกิจของบริษทั เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนีม้กีารก าหนดวงเงินส าหรบัแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจ านวนเทยีบเท่า หรือ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการบริษัท 

6) มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหนา้ที่ของบรษิัทในต าแหน่งทีไ่ม่สูงกว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชว่งเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไมม่ีลักษณะเปน็การอนุมัติการเข้าท ารายการทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรือ
ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนุมัติการเขา้ท ารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคบับริษัทฯ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
การเข้าท ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบรหิารที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร  

อ านาจอนุมัตหิลักของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารต้องพิจารณา โดยสรุปมีดงันี้ 
1. นโยบายด้านการเงิน – เรื่องที่จะต้องผ่านการอนุมัตปิระกอบด้วย 

1.1 งบประมาณประจ าปี  
1.2 การร่วมลงทุนในบริษทัอื่น  
1.3 การกู้ยืมเงิน  

2. นโยบายด้านการบรหิารงาน – การปรับโครงสร้างองค์กร 
3. นโยบายด้านพนักงาน – การอนุมัติอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
4. การจัดซ้ือสินทรัพย์ถาวรนอกงบประมาณ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

1) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ก าหนดการประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการจัดประชุมตามวาระปกติอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี และได้ก าหนดวันประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทัง้
ปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมไดทุ้กครั้ง และอาจมีการจัดประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

วาระการประชมุ 
ประธานคณะกรรมการของบริษทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารร่วมกันก าหนดวาระการประชมุ โดยกรรมการท่านอื่นสามารถ
เสนอวาระการประชุมเพื่อน ามาพิจารณาได้ และเลขานุการบริษัทอาจน าเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ให้
ครบถ้วน 

การจัดส่งหนังสือเชญิประชมุ 
เลขานุการบริษัทท าหน้าทีจ่ัดส่งหนังสือเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องพจิารณาอย่างเร่งด่วน โดยต้องให้เหตุผผลความจ าเป็น 

องค์ประชมุและการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีองคป์ระชมุขั้นต่ าไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจงึครบเป็นองค์ประชุม  
และกรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดใหม้ีขึ้นใน
รอบปี ประธานคณะกรรมการจะท าหน้าที่ดแูลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอส าหรับกรรมการที่จะเสนอความเห็น โดยมี
ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ๆ น าเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถงึในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการ
อาจจัดใหม้ีความเห็นอิสระจากทีป่รึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเตมิ ทั้งนีใ้นการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 
1-3 ชั่วโมง   

ในระหว่างการประชุม หากมีการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์หรือการได้เปรียบเสียเปรียบใน
ผลประโยชน์น้ัน กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง
การพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการท่านอื่น 
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รายงานการประชมุ 

เลขานุการบริษัทท าหน้าทีจ่ัดท ารายงานการประชมุและเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้
ความเห็น ซึ่งในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพยีงพอและครบถ้วน 
นอกจากนี้ ก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมีการประชมุกนัเองตามความจ าเป็นโดยไมม่ีฝา่ยจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูใ่นความสนใจและแจ้งประธานกรรมการบรหิารทราบผลการประชมุด้วย  
 

2) การจัดการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ร้องขอจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี รวมถึงการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยการแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุน้อยู่เท่าใดก็ตาม ทั้งผูถ้อื
หุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดย
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดของเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ด้วย รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยสองท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น  

ก าหนดให้กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะตอ้ง
มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท 
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและ
แสดงผลเพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า และก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น
ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุน้ โดยเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชมุทราบก่อนด าเนินการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุและกรรมการที่ลาการประชุม รวมทั้งประเด็นที่ผู้ถือหุน้
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สอบถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชมุ ซึ่งจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่
วันประชมุ พร้อมทั้งเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงใหม้ีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะส่ือวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่แก่
ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบรษิัทได้ในภายหลัง 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทต้องมจี านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเกีย่วกับความเป็นอสิระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทยีมกนั และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยัง
ต้องสามารถเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้  

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนีใ้ห้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญใ่นบริษัท 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน และไม่ได้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกบัการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าของบรษิัท บริษทัในเครอื 
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี  
5) ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ   
6) ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
7) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัท 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกลา่ว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบริษทั และมีความเขม้งวดกว่าข้อก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยใ์นส่วนของอัตราการถือครอง
หุ้นของบรษิัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษทั ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3)  คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
5)  คณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน 
6)  คณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้การ
สนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ เกี่ยวข้องอื่น  
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สอบทานระบบบริหารความเส่ียง  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และก ากับดูแลมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น  รวมทั้งสอบทานการจัดท ารายงานทางการเงิน  เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเปน็กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ก าหนด และเป็นผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บรหิาร 
พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง  และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบรษิัทรับทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน  (Internal Control Framework: 
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 
3. สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ
ประเมินผลแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิท ธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น   รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
5. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน   รายงานการเงิน   
การบริหารความเส่ียงและเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย 
9. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
10. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี 
11. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
12. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการท างานของผู้สอบบัญชีบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
13. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลังพลของสายงานตรวจสอบ 
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14. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
15. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการทั่วไป – สายงานตรวจสอบ 
16. พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับ
บัญชา 
17. สอบทานความพอเพียงของระบบก ากับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
18. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน 
19. สอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
20. ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัท   บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบ
บริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน ปัญหา
เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและ
สภาพแวดล้อมทั่วไป 
21. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
เพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก  ส่ังการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น  ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็นรวมทั้งแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ  
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของบริษัทกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
มาตรา 281/2 วรรคสอง   มาตรา 305   มาตรา 306   มาตรา 308   มาตรา 309   มาตรา 310   มาตรา 311   มาตรา 312   
หรือมาตรา 313  ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้ส านักงาน กลต.  
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจริตหรือส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2553 ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบรษิัท และ
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมัติ  
2. พิจารณาหลักเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดับสูง 
3. พิจารณากล่ันกรองค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัททัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
4. น าเสนอแผนการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพจิารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัต ิ
5. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุัต ิ
6. น าเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชนท์ี่เหมาะสมส าหรบัประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิ 
7. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากเงนิค่าจ้างส าหรับพนักงาน 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุัติ 
8. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผูบ้ริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุัต ิ
9. จัดท ารายงานการปฏิบัตงิานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีจ านวน
ครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน 

3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการด ารงต าแหนง่
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน และผู้บริหารตามความเหมาะสม 
โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมคีุณสมบัตติามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
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ก าหนด และมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของ
ตน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงและกรอบการบรหิารความเส่ียงของบริษัทอย่างเหมาะสม 
2. ติดตามและพัฒนากรอบการบรหิารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
3. จัดให้มีการประเมิน วิเคราะหแ์ละทบทวนความเส่ียงของบริษทัและบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ิ
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนด ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเส่ียง
ของบริษทั (Risk Assessment Criteria) 
5. รับทราบและพจิารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงว่าเพยีงพอและเหมาะสม 
6. ก ากับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง ว่าไดน้ าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
7. รายงานความเส่ียง การจัดการความเส่ียงที่ส าคัญ และส่ิงทีค่วรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม่ าเสมอ 
8. สนับสนุนให้เกิดความรว่มมือในการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษัทย่อย 
9. ก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 
10. ส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง 
11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ที่เปน็อิสระเกี่ยวกับกรอบ 
ขอบเขต และการปฏิบตัิงาน ในการบริหารจัดการความเส่ียง 
12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อชว่ยในการปฏิบัติงานของส่วนบรหิารความเส่ียง ในกรณีทีม่ี
ปริมาณงานมากเกินกว่าอัตราก าลังคนของฝ่ายบริหารความเส่ียง 
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการบริหารความเส่ียง 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบคุคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรหิารความ
เส่ียงแทน เพื่อให้มจี านวนครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงแทน อยูใ่นต าแหน่งได้เพยีงเท่า
วาระที่เหลืออยูข่องกรรมการบรหิารความเส่ียงทีต่นแทน 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Treasury Committee)  
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ได้จัดตัง้ขึ้นโดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทหลักที่
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งให้ค าแนะน าและอนุมัติการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารเงิน (Treasury Execution Team) 
เพื่อลดความเส่ียงทางการเงินลงมาสู่ระดับที่บริษทัยอมรับได้ เน่ืองจากความเส่ียงทางการเงินในด้านอัตราแลกเปล่ียนและอัตรา
ดอกเบี้ยของกลุ่มบรษิัทหลักในประเทศไทย มจี านวนมากขึ้นจากการขยายตวัของธุรกิจทั้งในด้านปริมาณรายได้และก าไรของ
กลุ่มบริษัท ท าใหผ้ลกระทบจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อผล
การด าเนินงานของบริษัท  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทางการเงิน 
1)    ประธานกรรมการ  
2)    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
3)    ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกจิที่เกี่ยวข้อง  
4)    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงินกลุ่ม (Group CFO)  
5)    ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (ผูจ้ัดการทั่วไป/รองผูจ้ัดการทั่วไป/ผูช้่วยผูจ้ัดการทัว่ไป)  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงินจะมีการจัดประชมุประจ าปีเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง
ทางการเงิน รวมทั้งสามารถเรียกการประชุมพิเศษไดใ้นกรณีที่คณะกรรมการต้องพจิารณารายการที่เห็นว่ามีความเส่ียงเกินกว่า
ขอบเขตที่ฝ่ายบริหารเงินจะมีอ านาจตัดสินใจได้ 

5) คณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน (Group Investment Committee “GIC”)  
ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดโครงสร้างและ
นโยบายของรายจ่ายเพื่อการลงทุน และต้นทุนเพื่อการด าเนินการ สอบทานและอนุมัติงบประมาณ และสอบทานรายการควบ
รวมและการเข้าซื้อกิจการก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน 
1) ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  
3) ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกิจอาหารแชแ่ข็งและธุรกจิที่เกีย่วข้อง  
4) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงินกลุ่ม (Group CFO) 

6) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) 
ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยจะมีหน้าทีว่างนโยบายการด าเนินงานด้าน
ความยัง่ยืนของบริษทั และมหีน้าที่ก ากับดูแลและผลักดันการด าเนินงานของคณะท างาน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะท างาน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะท างานด้านจริยธรรมต่อแรงงาน คณะท างานดา้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน คณะท างานด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ และคณะท างานด้านความยั่งยืนใน
ห่วงโซ่ธุรกจิ ขณะทีท่ีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีหนา้ที่ประสานงานการท างานของทัง้ห้าคณะเหล่าน้ี พร้อมกบั
ประสานงานกับบริษัทในเครือตา่งๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้รับมอบอ านาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบริษทั ให้มีอ านาจในการจัดการ ซ่ึงรวมถึงการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อ านาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าที่ดังนี ้
1. บริหารจัดการและควบคมุดูแลการด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ข้อก าหนด กฎระเบยีบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
2. รับผิดชอบการจัดท านโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอและขออนุมัตติ่อ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงมหีน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการ 

3. ติดตามและรายงานฐานะของบรษิัท ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และแผนงาน เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจใหม้ีการเตบิโต 
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4. มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษัทตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏบิัติของบริษัท เรื่อง อ านาจ
อนุมัติด าเนินการ 

5. ดูแลใหม้ีการก ากับดูแลกจิการทีด่ี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น    
6. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบรษิัท  
7. ติดต่อส่ือสารกับสาธารณชน ผู้ถอืหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อภาพพจนท์ี่ดีของบริษัท 
8. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอ านาจในการออก/แก้ไข/เพิม่เติม/ปรบัปรุง ระเบียบ ค าส่ัง และข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท างานของบริษัท 
9. ใหม้ีอ านาจในการมอบอ านาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ ไว้ และ/หรือ ให้
เป็นไปตามระเบยีบ ข้อก าหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้รบัมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ของบริษทั ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาอนุมัตไิว ้ 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทในกลุ่มได้ไม่เกิน 7 บริษัท โดยการ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะต้องไมก่ระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบริษทั 
 
การสรรหากรรมการ   
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาและพจิารณาบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ มีความซือ่สัตยสุ์จริต มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ใหแ้ก่บริษทัได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาและน าเสนอบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องหา้ม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดต่อคณะกรรมการบริษทั เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือด้วย
สาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึง่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครัง้ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ังเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมกีารประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ 
ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ตามวาระ และใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหุ้นที่ถือโดย
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ผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัททัง้หมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที ่18 พฤษภาคม 2535 

 
ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ทรงคณุวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรอืพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจาก
บริษัท หรือบรษิัทในเครือ และมีอิสระจากกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
การจ ากัดอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การท างานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นส่ิงที่มีค่าต่อบริษัท ดังนั้นจึง
ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 
เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดม้มีติใหแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้
เลขานุการบริษัทมบีทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  

 ดูแลและจัดการเรื่องการประชมุผู้ถือหุ้น การจัดท ารายงานการประชุม และจัดเก็บไวใ้นทีท่ี่ปลอดภัย โดยจัดเรียง
ตามล าดับเวลาอย่างต่อเนื่อง 

 ดูแลและจัดการเรื่องการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการจดัท ารายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏบิัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ดูแลและใหค้ าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการก ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษทัและผู้บรหิาร 
 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 ติดตามใหม้ีการด าเนินการตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
 เข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏบิัตหิน้าที่เลขานุการบริษัท 
 ด าเนินการใดๆ ให้ครบถว้นและถูกต้อง ตามพระราชบัญญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถงึกฎหมายและข้อบงัคับอื่นที่เก่ียวข้อง 

แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคัญและเป็นส่ิงจ าเปน็ของการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิอาหารแชแ่ข็งและธุรกจิที่
เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ด าเนินการจัดท า
แผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกจิอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกีย่วข้อง   

แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
บริษัทให้ความส าคัญกบัการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง โดยระบุต าแหน่งงานที่มีความส าคัญในการขบัเคล่ือนธุรกิจทั้งใน
ปัจจบุันและอนาคต (Critical Positions) รวมถึงก าหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพจิารณาการประเมินความสามารถ ประเมิน
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ศักยภาพของผู้บรหิารที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไว้อย่างชัดเจน (Talent Review Process) และด าเนินการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องทุกป ี

โดยผลการประเมินจะท าให้บรษิทัสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้บริหารและองค์กรในภาพรวม (Organization Capability) 
และใช้เป็นแนวทางการวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บรหิารต่างๆ ซึ่งบริษทัมีการด าเนินการควบคู่กันไป ทั้งในส่วนของการ
วางแผนพฒันาพนักงานภายในที่มีความสามารถและมศีักยภาพ (Individual Development Plan) และการสรรหาผู้ที่เหมาะสม
จากภายนอก เพื่อเตรยีมความพร้อมให้ทันกับการสืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคญั (Succession Planning)  

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงานทีจ่ะมารับการสืบทอดต าแหน่ง (Successor) 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประเมินสถานการณ์ความต้องการทางธุรกจิ และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานไว้
ล่วงหน้าเป็นระยะๆ เพื่อปรับแผนการสรรหา พฒันา และจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งใหม้ีประสิทธิภาพ สอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ และมีบคุลากรที่พร้อมส าหรับสืบทอดต าแหน่งส าคญัต่างๆ 

การปฐมนิเทศและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
บริษัทจัดท าคู่มือส าหรับกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลของบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่ส าคัญ
เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับ
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจัดใหม้ีการประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะและรายบุคคล อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพจิารณาผลงานและปญัหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขที่ดขีึ้น โดยมหีลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
ผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัข้อการประเมินดังนี ้
1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ  
2) ความเป็นอิสระ 
3) ความพร้อมในการปฏิบัตภิารกิจ  
4) การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
5) การปฏิบัตหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ  
6) ความมุ่งมั่นในการพฒันาองคก์ร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มหีัวข้อการประเมินดังนี ้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ  
2) การด าเนินการในการประชมุ 
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (CEO) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายและสถานะของความส าเร็จของ
แต่ละเป้าหมาย โดยมีหวัข้อการประเมินดังนี้ 

1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยุทธ ์
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3) การปฏิบัตติามกลยทุธ ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5) ความสัมพันธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสัมพันธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารและความสัมพันธก์ับบุคลากร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑแ์ละบรกิาร 
10) คุณลักษณะส่วนตัว 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่ได้รบัมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิม่ขึ้นก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ   

การพัฒนากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝกึอบรมและการให้ความรูแ้ก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก ่
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดยอ่ย ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิัท เพื่อให้เกิดการรับรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดแีละน ามาปรับปรงุการท างานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทต้อง
จัดท าแฟ้มเอกสารเพื่อน าเสนอข้อมูลของบริษทั ได้แก่ ลักษณะธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจ นโยบายก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกจิ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร และข้อมูลอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่นอกจากนี้
คณะกรรมการได้จัดใหม้ีโครงการส าหรับพัฒนาผูบ้ริหาร โดยมปีระธานเจ้าหน้าที่บรหิารรายงานให้ที่ประชมุรับทราบเป็นประจ า
ทุกปี 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตลอดจนมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกันและ
บริหารความเส่ียง และมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance control) การจัดการความเส่ียงและการให้ความส าคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย  
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การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการก าหนดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองค์กร โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
มอบหมายให้คณะผูบ้ริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปจัจยัเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
คณะท างานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เก่ียวข้องกับปจัจัยเส่ียงนั้นๆ โดยจะท าการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุทีท่ าให้เกิดความเส่ียง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเส่ียงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเส่ียงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเส่ียงนั้น รวมถงึการติดตามผลใหม้ีการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้
ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันและเพียงพอตอ่การตัดสินใจของนักลงทนุ  จึงจัดให้มีการส่ือสารข้อมูลของ
บริษัทในส่วนของการด าเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกตอ้ง ซึ่งจะท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังท า
ให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัด
ให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่าง
เท่าเทียมกัน  มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนี้
ยังเปิดเผยนโยบายก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม
และส่ิงแวดล้อม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเหตุผลในส่วนที่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ รวมถึงการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.thaiunion.com  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าป ี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทัว่ไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  

คณะกรรมการได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเปน็จริงและสมเหตุสมผล โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ีและนโยบายการบญัชทีี่เหมาะสมโดยถือปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งจะพจิารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือ
ปฏิบัติมาโดยสม่ าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิัทเป็นส าคัญ เสมือนเป็นการท ารายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดท ารายงาน
สรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไวใ้นรายงานประจ าปแีละแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-
1) อย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ี บริษัทยงัก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานใหบ้ริษัททราบถงึการมีส่วนได้เสียของ
ตนหรือของบุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการกจิการของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้งนี ้
เพื่อให้บรษิัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนข์องบรษิัทและบรษิัทย่อยได้  
 

http://www.thaiunion.com/
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การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 
คณะกรรมการได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใชข้้อมูลภายในเพือ่หาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกีย่วกับการซื้อขายหุ้นต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งใหท้กุ
ท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันที
ในวันที่ท าการซ้ือ ขาย โอนหรอืรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไมใ่ห้กรรมการและผู้บรหิารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมลู
ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแกบุ่คคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง และการไม่ซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษทัในชว่ง 
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษทั ซึ่งยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทัตอ้งรายงานสถานะการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลักทรพัย์ของบรษิัท ของกรรมการและ
ผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถือครอง
และการเปล่ียนแปลงในหลักทรพัย์ของบริษัทประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจ าปีของบริษัท 

การท ารายการระหวา่งกัน 
นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบการท า
รายการที่เก่ียวโยงกันที่ต้องได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรษิทัจะต้องดูแลให้บริษทัปฏิบัตใิห้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบัตติามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษทัย่อย ตลอดจนปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ 
รายการระหว่างกันได้กระท าอยา่งยุตธิรรม โดยพิจารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกจิการค้า (Fair and at arm’s length) และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหม้ีผู้เชีย่วชาญอิสระ หรือผู้สอบ
บัญชขีองบริษทัเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการ
ระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท และในรายงานประจ าป ี รวมถึงแบบ
แสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)  

รายการระหวา่งกันในอนาคต 
บริษัทยงัคงมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษทัที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เน่ืองจากการท าธุรกิจดงักล่าวถือเป็นการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก าหนดราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกจิการค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบใุนสัญญาทางการค้า เพื่อใหม้ั่นใจว่า
ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บรษิทัจะได้รับเป็นส าคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสาย
งานตรวจสอบจะท าหน้าที่เป็นผูดู้แลและตรวจทานการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
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ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุและไม่อยู่ในที่ประชมุนั้น 

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
โดยมีรายละเอียดก าหนดไว้ดงันี ้
บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดท าแนวปฏิบัติ และก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งมีรายละเอียดข้อ
ปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ 
บริษัทมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
ธุรกิจ และด ารงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม  โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน และส่ือสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเส่ียงต่อการ
คอร์รัปชั่น บริษัท จะให้ความคุ้มครอง ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอรร์ัปชั่น และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ 
การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชั่น ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 
และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1)   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและก ากับ ให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม

นโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแล
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล 
รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระท าอันอาจน าสู่การคอร์รัปชั่น การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

2)  ผู้บริหารมีหน้าที่น านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งส่ือสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการก ากับและส่งเสริม
การด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ 

3)  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวงัและป้องกันความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้งแจง้
เบาะแส หากพบการกระท าอันส่อทุจริตหรือเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่น 

ข้อปฏิบัตทิั่วไป 
1)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าทีใ่นต าแหนง่

ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ด าเนินการ เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยยังประโยชน์อันมชิอบ
ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

2)  นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระท าในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง 
o การให้ หรือรับ ของขวญั หรือบริการ 

o การให้ หรือรับ เงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด 

o การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน 
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o การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษทั 

o การฟอกเงิน 

o การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 

o การช่วยเหลือทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้ส่ิงของและบริการ 
การโฆษณาส่งเสริม ฯลฯ 

o การบริจาคเพื่อการกุศล 

o เงินสนับสนุน 

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกับการใหแ้ละรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
1)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ 

รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ที่ไม่
สุจริต หรือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 

2)  การเล้ียงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคับในการท างานของบริษทั หรือในกรณีที่ไม่
มีระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝงดังกล่าว
ข้างต้น 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  
คณะกรรมการได้จัดใหม้ีช่องทางแจง้เบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีแ่สดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความ
เสียหายจากการด าเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระท าการใดทีทุ่จรติ ผิดกฎหมาย  
โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่  

                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ัดการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
                  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)  
                  ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
                  เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400  
                  โทรศพัท์ 0-2298-0024 ต่อ  1040, 4340  โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 
 

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท างานให้แกบ่ริษัท หรอืผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้

แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บรษิัทได้ก าหนดไว้ 

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


