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(1)  

ส่วนที่ 1 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จํากดั (มหาชน) เริม่จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกจิผลติและ
สง่ออกอาหารทะเลแช่แขง็ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 25 ลา้นบาท จากนัน้ ในปี 2537 ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน โดยเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2537 และได้จดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อบรษิทัเป็น “บริษัท ไทยยูเน่ียน  กร ุป๊ 
จาํกดั (มหาชน)”  พรอ้มทัง้ตราสญัลกัษณ์ เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2558 โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัมกีารดาํเนินงานภายใต้
นโยบายการบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นให้ความสําคญัตัง้แต่การจดัหาวตัถุดิบ การแปรรูป การผลติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอยา่งเครง่ครดั  

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ  ์และเป้าหมายของกล ุ่มบริษทั – ในแต่ละปีคณะกรรมการจะพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธ
กิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลุ่มบรษิัท เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ในปีน้ีก็เช่นกัน 
คณะกรรมการได้ทบทวนและพจิารณาแลว้มมีตวิ่า วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่บรษิทัตัง้ไวม้คีวามเหมาะสม 
ดงันัน้ จงึไมม่กีารเปลีย่นแปลงแต่อยา่งใด และจะผลกัดนัสนบัสนุนการดาํเนินงานใหบ้รรลุพนัธกจิทีบ่รษิทักาํหนดไวต่้อไป 

วิสยัทศัน์ 
มุง่มัน่สูค่วามเป็นผูนํ้าทางดา้นอาหารทะเลทีน่่าเชื่อถอืทีส่ดุของโลก ตลอดจนใสใ่จดแูลทรพัยากรต่างๆ เพือ่รกัษาใหค้งไว้

แก่คนรุน่ต่อไป 

พนัธกิจ  
การเป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และสรา้งความแตกต่างทีด่ใีหเ้กดิขึน้จรงิต่อผูบ้รโิภค ลกูคา้ และ

แนวทางการบรหิารจดัการธุรกจิ 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายองคก์ร 
บรษิทัมเีป้าหมายทํารายได้ถึง 8 พนัล้านเหรยีญสหรฐัภายในปี 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ี เราได้พฒันาแผนงานที่

เหมาะสมในการรองรบัโอกาสและเผชิญกบัความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปกบัการเติมเต็มความต้องการที่จําเป็นของการเป็น
องคก์รทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในทุกแงม่มุของการดาํเนินงานของเรา 

ศกัยภาพทางการแข่งขนั 
บรษิทัมศีกัยภาพทางการแขง่ขนัหลายประการ  ดงัน้ี 

1. บรษิทัเน้นผลติสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐานมคีุณภาพสงูดว้ยเครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพและเทคโนโลยกีารผลติสนิคา้ทีด่ ีประกอบ
กบัระบบการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ทุกขัน้ตอนจงึทาํใหส้นิคา้ของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพระดบัโลก ดงัน้ี 
- ISO 9001 ระบบการบรหิารงานคุณภาพมาตรฐานสากลของสถาบนั United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
- ISO 14001 ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม จากสถาบนั United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
- ISO/IEC 17025 การรบัรองความสามารถของห้องปฏิบตัิการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบการจดัการคุณภาพของห้องปฏิบตัิการ กรมวทิยศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ และสาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ISO 50001 ระบบการบรหิารจดัการดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
- BRC7 Global Standard for Food Safety ไดร้บัการรบัรองจากสถาบนั United Kingdom Accreditation Service 

(UKAS) 
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- International Food Standard Version 6 (IFS6) จาก SGS – International Certification Service GmbH (Germany) 
- Kosher Certificate จากสถาบนั Union of Orthodox Jewish Congregations of America 
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการ
เกษตร และ HACCP USFDA จากสถาบนั SGS (Thailand) โดยเป็นระบบที่เน้นถึงความปลอดภยัของผู้บรโิภคเป็น
สาํคญั  ซึ่งเป็นการวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตทิี่ต้องควบคุม เป็นระบบการประกนัคุณภาพดา้นความปลอดภยัของ
อาหารที่สามารถป้องกนัอนัตรายหรอืสิง่ปนเป้ือนทางดา้นชวีภาพ เคม ีและกายภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
กําหนดวธิกีารป้องกนัและแก้ไขในจุดวกิฤติที่ต้องควบคุม (CCP) เพื่อให้มคีวามปลอดภยั และได้มาตรฐานตามหลกั
สากล   

- Good Manufacturing Practices (GMP) โดยถอืว่าเป็นบรษิทัทีม่คีุณภาพการผลติอาหารแช่แขง็เพื่อการสง่ออก  ทีผ่่าน
การรบัรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสตัว์ กรมวชิาการเกษตร และสํานักงานสาธารณสุข 
จงัหวดัสมทุรสาคร   

- HALAL เครือ่งหมาย "ฮาลาล" จากสาํนกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 
- Best Aquaculture Practices (BAP) จากสถาบนั Aquaculture Certification Council, Inc. มาตรฐานรบัรองกระบวนการ
เพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้ง ครอบคลุมทัง้โรงเพาะฟักอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง และโรงงานแปรรูปกุ้ง โดยเน้นเรื่องความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม ความใสใ่จกบัความปลอดภยัของสนิคา้อาหารและความสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัของ
สนิคา้ได ้

- Supplier Quality Management System (SQMS) ระบบการบรหิารจดัการคุณภาพของผูผ้ลติ จาก เอสเอไอ โกบอล 
- Thai Industrial Standrad (TIS18001) / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นมาตรฐานระบบจดัการอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยั จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

- Occupational Health and Safety (OHSAS18001) มาตรฐานระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัซึ่งกําหนด
ขึน้ โดยอา้งองิ BS8800 มาตรฐานของประเทศต่างๆ 

- Marine Stewardship Council (MSC) ผลติภณัฑท์ีผ่่านการผลติอย่างยัง่ยนื มาตรฐานการประมงวดัความยัง่ยนืของการ
ประมงจบัสตัวน้ํ์า 

2. กลุ่มบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผู้ผลติอาหารทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋องรายใหญ่ ด้วยกําลงัการผลติเฉพาะในประเทศ 
ปลาทูน่า กุง้ ปลาซารด์นีและแมคเคอเรล และอาหารสตัวเ์ลี้ยง ในปรมิาณถงึ 610,000  100,000  106,000  และ 49,000 
ตนัต่อปีตามลาํดบั  จงึทาํใหต้น้ทุนการผลติตํ่า  ดว้ยการประหยดัจากขนาดของธุรกจิ  (Economy of  Scale) 

3. บรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ คอื บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์ เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ “Chicken of the Sea” จดัเป็น    
แบรนดอ์าหารทะเลบรรจุกระป๋องอนัดบั 3 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึเป็นการเพิม่ฐานการตลาดของบรษิทัใหแ้ขง็แกรง่
ยิง่ขึน้ นอกจากน้ี กย็งัมกีลุม่ทยีอู ี (TUE GROUP) หรอืเดมิเรยีกกลุม่เอม็ดบับลวิแบรนด ์ (MW Brands) ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไป
ลงทุนในอตัรา 100% กย็งัเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้อกีหลายแบรนด ์ไดแ้ก่ 

- “John West” แบรนดอ์าหารทะเลบรรจุกระป๋องอนัดบั 1 ในประเทศองักฤษ ไอรแ์ลนด ์และเนเธอรแ์ลนด ์ 
- “Petit Navire” แบรนดอ์าหารทะเลบรรจุกระป๋องอนัดบั 1 ในประเทศฝรัง่เศส 
- “Parmentier” ซเูปอรพ์รเีมีย่มแบรนดซ์ารด์นีบรรจุกระป๋องอนัดบั 1 ในประเทศฝรัง่เศส 
- “King Oscar” แบรนดช์ัน้นําซารด์นีอนัดบั 1 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา นอรเ์วย ์และออสเตรเลยี 
- “Mareblu” แบรนดท์นู่าบรรจุกระป๋องอนัดบั 2 ในประเทศอติาล ี
- “Rugenfisch” “Hawesta” “Ostsee Fisch” and “Lysell” แบรนดอ์าหารทะเลชัน้นําในประเทศเยอรมนี 
- “Les Pecheries de Chez Nous” แบรนดล์อ็บสเตอรใ์นประเทศแคนาดา 

ทาํใหบ้รษิทัมฐีานการตลาดทีห่ลากหลาย เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บักลุม่บรษิทั 
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4. การทีบ่รษิทัไดล้งทุนธุรกจิในต่างประเทศทาํใหก้าํลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็นทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ โดยสามารถ
เป็นผูผ้ลติปลาทนู่าบรรจุกระป๋องอนัดบัที ่1 ของโลก และเป็นผูนํ้าในตลาดอาหารทะเลแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋องของโลก 

5. สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ในหลายประเทศทัว่โลก ฐานของลกูคา้จงึกวา้งขวาง ทาํใหส้ามารถลดความเสีย่ง
จากสภาวะทางเศรษฐกจิในบางประเทศได ้  

6. กลุม่บรษิทัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกสงู ซึง่นอกจากสนิคา้จะมคีุณภาพไดม้าตรฐานในระดบัราคาทีส่ามารถ
แข่งขนัได้ (Competitive Price) แล้ว ยงัมทีมีการตลาดที่มคีวามสามารถและประสบการณ์สูง มกีารเดนิทางไปพบลูกค้า  
เพือ่ใหท้ราบความตอ้งการ และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลกูคา้ตลอดเวลา 

7. กลุ่มบรษิทัมอีาหารทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋องหลายชนิดประกอบกบัมหีอ้งเยน็ซึ่งใชเ้กบ็วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูขนาด
ใหญ่ถงึ 135,000 ตนั จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้ชนิดของสนิคา้และปรมิาณการสัง่ซือ้สนิคา้
เป็นจาํนวนมากได ้ 

ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในธ ุรกิจอาหารทะเลแช่แขง็มานาน  มีชือ่ เสียงและเป็นทีร่ ู้จกักนั เป็นอย่างดีในวงการ   นอกจากน้ี  ยงัมี
บุคลากรในระดบัปฏิบตัิทีม่ ีความสามารถ มีความเชีย่วชาญในการทํางาน  จึงทําให้การดาํเนินงานของบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเนื อ่ง
ตลอดมา 

กลยทุธข์องไทยยเูน่ียน 
ในปีน้ี กลุ่มบรษิทัไทยยเูน่ียนไดด้าํเนินธุรกจิมาครบ 40 ปี จนกลายเป็นหน่ึงในบรษิทัคา้อาหารทะเลรายใหญ่ของโลก ไทย

ยเูน่ียนประสบความสาํเรจ็ในการรเิริม่โครงการใหม่ๆ หลายดา้นโดยเฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและนวตักรรม
ต่างๆ เราจะยงัคงดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตรท์ีว่างไวต่้อไปโดยใหค้วามสาํคญัต่อการเตบิโตทีส่รา้งผลกําไร (Profitable growth) 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายปี 2563 นอกจากนัน้ ยงัไดเ้ริม่หารอืถงึอนาคตขา้งหน้าตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไปแลว้เชน่กนั  

1. นวตักรรม: พฒันาความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค สรา้งค่านิยม และ
ปทูางสูค่วามยัง่ยนืรว่มกนั 
นวตักรรมคอืกลยุทธ์หลกัของไทยยเูน่ียน ที่ช่วยสรา้งความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื และมบีทบาทสาํคญัใน
การกําหนดอนาคตการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ศูนยน์วตักรรม หรอื Global Innovation Incubator (GII) ที่ก่อตัง้โดย
ไทยยเูน่ียนรว่มกบัมหาวทิยาลยัมหดิลในปี 2558 คอืศนูยว์จิยัและพฒันาระดบัโลกในการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์
และกระบวนการผลติรปูแบบใหม ่ทีจ่ะชว่ยเพิม่มลูคา่ใหก้บัธุรกจิอาหารทะเลของไทยยเูน่ียน 
การวจิยัและพฒันาของศูนย์นวตักรรม GII มุ่งเน้นการวจิยั 6 ด้าน ได้แก่ ปลาทูน่า กุ้ง แซลมอน ปลาซาร์ดนีและ   
แมคเคอเรล อาหารสตัวพ์รเีมีย่ม และอาหารพรอ้มรบัประทาน (Ready-to-Eat) จากความมุ่งมัน่ของศูนยน์วตักรรมใน
การพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละการปรบัปรุงกระบวนการผลติ ทาํใหไ้ทยยเูน่ียนตัง้เป้าหมายทีจ่ะนําผลงานเหล่าน้ีออกสู่
ตลาดโลก 
การลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาของศนูยน์วตักรรม GII ไดก้่อใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑใ์หมห่ลายอยา่ง ในปี 2560 
ไทยยูเน่ียนประสบความสําเรจ็ในการนําผลติภณัฑ์ทูน่าสไลซ์ที่จดลขิสทิธิแ์ละไสก้รอกทูน่าออกสู่ตลาด ผลติภณัฑ์
เหล่าน้ียงัคงอยู่ในช่วงการเริม่ต้นของการแนะนําสนิคา้ (Introduction Stage) แต่กไ็ดร้บัผลตอบรบัเชงิบวกจากลูกคา้
ทัว่โลก สําหรบักลุ่มธุรกิจ Marine Ingredients ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบของสตัว์ทะเลมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เป็นสารอาหารสําหรบันมผงเด็กทารก เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ และโภชนาการคลินิก 
(Clinical nutrition) ไทยยูเน่ียนได้ลงทุนในเทคโนโลยกีารสกดัและการกลัน่น้ํามนัปลาทูน่าแบบพรเีมี่ยมเพื่อออกสู่
ตลาด โดยภายในปี 2563 นวตักรรมจะมบีทบาทมากขึน้ในธุรกจิของไทยยเูน่ียน และคาดวา่จะสรา้งรายไดร้อ้ยละ 10 
ของยอดขายทัง้หมดทีบ่รษิทัคาดการณ์ไว ้ 
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2. การพฒันาที่ย ัง่ยนื: สรา้งมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจ ตามเป้าหมายการพฒันา
ความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ
ในการเป็นผู้นําด้านอาหารทะเลที่ได้รบัความไวว้างใจมากที่สุดในโลก การพฒันาที่ย ัง่ยนืถอืเป็นหวัใจสาํคญัในการ
ดําเนินธุรกิจ และยงัเป็นมาตรฐานที่สามารถวดัได้สําหรบัใช้เป็นกรอบในการตดัสนิใจและการปฏิบตัิงานที่สําคญั 
สําหรบัเป้าหมายที่จะเป็นผู้นําในการสรา้งความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ไทยยูเน่ียนมพีนัธสญัญาที่จะ
ดําเนินตาม “SeaChange®” ซึ่งเป็นกลยุทธก์ารพฒันาที่ย ัง่ยนืของไทยยเูน่ียนทัว่โลก อนัประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกั
และเป้าหมายสาํคญั ดงัต่อไปน้ี   
2.1 การจดัหาวตัถุดบิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ: ไทยยเูน่ียนตัง้เป้าทีจ่ะบรรลุการใชร้ะบบการตรวจสอบยอ้นกลบัอย่าง

เต็มรูปแบบ และปลาทูน่าทัง้หมดรอ้ยละ 100 ที่ใช้ในผลติภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ของไทยยูเน่ียน จะต้องมาจาก
แหล่งประมงที่ได้ร ับการรับรองจาก Marine Stewardship Council (MSC) หรือมาจากแหล่งที่มีโครงการ
พฒันาการทําประมง (FIP) ซึ่งตัง้เป้าหมายว่าจะทําใหไ้ด้อย่างน้อยรอ้ยละ 75 ภายในปี 2563 ภายใต้เป้าหมาย
ดงักล่าว เราไดเ้ริม่โครงการนําร่องสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นกลบัแบบดจิทิลั ซึ่งประสบความสาํเรจ็ในการตดิตัง้
ระบบสือ่สาร “Fleet One” ของ Inmarsat บนเรอืประมงในประเทศไทย   

2.2 การปฎบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม และถูกตอ้งตามกฎหมาย: ไทยยเูน่ียนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะขจดัการจา้งแรงงาน
ผดิกฎหมายและการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก ในปีน้ี ไทยยเูน่ียนรเิริม่
โครงการพฒันาเรอืประมง และแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานบนเรอืประมงซึ่งเป็นบรบิทต่อยอดจากจรรยาบรรณธุรกจิ
และแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานของไทยยูเน่ียน เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัเรอืประมงซึ่งจดัหาวตัถุดบิใหก้บับรษิทั และ
ปรบัปรงุการดาํเนินงานดา้นแรงงานและจรยิธรรมในภาคประมง 

2.3 การดําเนินงานด้วยความรบัผดิชอบ: ไทยยูเน่ียนรเิริม่โครงการต่างๆ ที่จะนําไปสู่การปล่อยมลพษิให้เป็นศูนย ์
(Net-zero emissions) และใชแ้นวทางเชงินวตักรรมและวธิกีารจดัการที่ดใีนการลดการใชน้ํ้าและไฟฟ้า อาทเิช่น 
การสง่เสรมิความตระหนกัรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม การปรบัปรงุกระบวนการแช่แขง็ การปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชน้ํ้า 
การนําน้ําทิง้กลบัมาใชใ้หม ่การสรา้งก๊าซชวีภาพจากน้ําทิง้ และการปรบัปรุงอตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานจาก
การทาํงาน  

2.4 การดแูลชุมชน: ไทยยเูน่ียนทํางานรว่มกบัพนัธมติรภาคเอกชน หน่วยงานทอ้งถิน่ของรฐั องคก์รระหวา่งประเทศ 
และภาคประชาสงัคม เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไทยยูเน่ียนประสบความสําเรจ็ในการทํา
ขอ้ตกลงรว่มกบักรนีพซีโดยไดใ้หค้าํมัน่ต่อการผลติอาหารทะเลทีย่ ัง่ยนืในหลายๆดา้น ความรว่มมอืดงักลา่วไดร้บั
การตอบรบัอย่างด ีและทําให้ไทยยูเน่ียนเป็นแนวหน้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กบัอุตสาหกรรม
อาหารทะเลโลก 

3. ความเป็นเลศิในการปฏบิตังิาน: ขบัเคลื่อนสูก่ารเป็นธุรกจิระดบัโลกอยา่งบรูณาการตลอดหว่งโซ่คุณคา่อาหารทะเล 
นบัตัง้แต่การจดัหาวตัถุดบิไปจนถงึกระบวนการแปรรปูและการผลติผลติภณัฑบ์รรจุเสรจ็ ไทยยเูน่ียนไดส้รา้งเครอืขา่ย
การดาํเนินงานทัว่โลกซึง่ลว้นดาํเนินการผลติดว้ยมาตรฐานคุณภาพขัน้สงูสดุ   
ไทยยเูน่ียนมโีรงงานผลติกวา่ 17 แห่ง ในทวปีอเมรกิาเหนือ ยุโรป แอฟรกิา และเอเชยี โรงงานของไทยยเูน่ียนไดร้บั
มาตรฐานทัง้ทางดา้นเทคนิคและมาตรฐานคุณภาพ อกีทัง้ ยงัไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานอาหารโคเชอรแ์ละฮาลาล 
เพื่อรองรบักลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนัน้ ไทยยูเน่ียนยงัมีการประเมินและตรวจสอบระบบปฏิบตัิการของ
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โรงงานตามเกณฑ์การประเมนิและให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมและพฒันาเพื่อสุขภาวะและความปลอดภยัของ
พนักงานของเรา การแบ่งปันแนวทางการปฏิบตัิที่ดี (Best practice) และการสร้างวฒันธรรมของการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองคือวาระสําคญัของไทยยูเน่ียน ในการน้ี เราได้เพิ่มตําแหน่งงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงาน (Operational Excellence) เพื่อเร่งพัฒนาในด้านน้ี  นอกจากนัน้ การเริ่มใช้ระบบ Global SAP ของ
ประเทศไทยช่วยใหบ้รษิทัมรีะบบการทาํงานแบบเดยีวกนัทัว่โลก ทาํใหเ้กดิการบรูณาการกบัธุรกจิทีไ่ทยยเูน่ียนไดเ้ขา้
ซือ้มาอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัทาํใหเ้กดิทศันวสิยัทางการเงนิของการดาํเนินธุรกจิทัว่โลก 
เพื่อสนับสนุนการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิตามแผนที่วางไว ้ปรบัปรุงต้นทุนการผลติ ความคล่องตวั ความยดืหยุ่นของ
การจดัหาวตัถุดบิ ความยัง่ยนื การใชป้ระโยชน์จากทุน และการบรหิารสนิคา้คงคลงั ในปี 2559 ไทยยูเน่ียนได้รเิริม่
โครงการบรหิารจดัการโรงงานอาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแชเ่ยน็ (Ambient and Chilled) ภายใตเ้ครอืขา่ยทัว่
โลกแบบบูรณาการ และในปี 2560 ไทยยูเน่ียนประสบความสาํเรจ็ในการดําเนินการตามขอ้เสนอแนะของโครงการ
หลายประการ เราไดท้ําการโยกยา้ยปรมิาณการผลติบางส่วนระหว่างโรงงานและประสบความสาํเรจ็ในการหยุดการ
ผลติทีซ่ํ้าซอ้น เพือ่วตัถุประสงคข์องการเพิม่ประสทิธภิาพและความชาํนาญในการผลติเฉพาะดา้น  

4. การควบรวมและเขา้ซือ้กจิการ: เพิม่มลูคา่จากการลงทุนเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งสงูสดุ 
ไทยยูเน่ียนยงัคงดําเนินกลยุทธ์การแสวงหาโอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการในแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมองหา
บรษิทัทีส่ามารถชว่ยขยายฐานทางการตลาดและฐานสาํหรบัการเตบิโตอยา่งเขม้แขง็ในอนาคต  
ในปี 2560 ไทยยูเน่ียนทําธุรกรรมทางการเงนิขนาดเล็กหลายประการ ได้แก่ 1.) การซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ (Minority 
buyouts) ของบรษิัท Pakfood และบรษิัท Yeuh Chyang Canned Food (YCC) 2.) การขายทรพัย์สนิส่วนที่เหลือ 
ของบรษิทั TTV และ 3.) การร่วมลงทุนกบั Savola ในประเทศอหิร่าน นอกจากนัน้ ไทยยูเน่ียนยงัใหค้วามสาํคญักบั
การบูรณาการธุรกจิหลงัการควบรวมกจิการ (Post-Merger Integration) และการสรา้งมูลค่าของธุรกจิทีค่วบรวมหรอื
เขา้ซือ้ (Deal value realization) ภายหลงัการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ของการควบรวมหรอืการเขา้ซือ้กจิการทุกครัง้ ไทย
ยูเน่ียนได้ดําเนินการจดัตัง้นโยบายการกํากบัดูแลกิจการให้แก่บรษิทัที่ถูกควบรวมในทนัท ีแนวทางการบูรณาการ
กิจการที่ควบรวม “100 วนัแรก” และกระบวนการติดตามผลประโยชน์ร่วม (Synergy tracking process) ได้ถูก
นํามาใช้เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยไทยยูเน่ียนยงัคงดําเนินการสรา้งประโยชน์สูงสุดจากการ
ลงทุนเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดผา่นการบรหิารจดัการและการตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งใกลช้ดิ   

5. การพฒันาทรพัยากรบุคคล: ยดึถอืคา่นิยมองคก์รเพือ่นําไปสูค่วามยัง่ยนืและความเจรญิเตบิโตในอนาคตรว่มกนั   
การพฒันาบุคลากรถอืเป็นหวัใจสาํคญัของนโยบายทรพัยากรบุคคลของบรษิทั การอุทศิใหก้บัการพฒันาบุคลากรอยู่
ภายใตห้ลกัการทีว่า่พนกังานทุกคนมคีวามสาํคญัต่อไทยยเูน่ียน ดงันัน้ เราจงึใหโ้อกาสในการพฒันาทีแ่ตกต่างกนัตาม
ความตอ้งการและความพรอ้มของแต่ละบุคคล  
ปี 2560 เป็นปีทีส่ะทอ้นวา่เรามปีระสทิธภิาพมากเพยีงใดในแงข่องการพฒันาบุคลากรและการมุง่ไปสูค่วามเป็นเลศิใน
การปฏิบัติงาน ด้วยเหตุน้ี เราจึงได้ริเริ่มแนวทางต่างๆ เช่น การเสริมสร้างกระบวนการหลักในการพัฒนา
ความสามารถ และเรายงัได้จดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรระยะสามปี เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการ
พฒันาบุคลากรและจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของไทยยูเน่ียน  โดยวฒันธรรมของไทยยูเน่ียนได้รบัการถ่ายทอดผ่าน
คา่นิยมองคก์ร 6 ประการ ประกอบดว้ย 
คา่นิยมในดา้นทศันคต ิ(VALUES OF ATTITUDE) 
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5.1 ความมุง่มัน่ (Passionate) 
- ทะเยอทะยานทีจ่ะเตบิโต 
- มจีติวญิญาณของผูช้นะ 
- แสวงหาความเป็นเลศิ / มุง่สูค่วามเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

5.2 ความอ่อนน้อม (Humble) 
- เชื่อมัน่ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
- ไมย่กตนเหนือผูอ้ื่น 
- ฟังอยา่งใสใ่จและตัง้ใจ 

5.3 การใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น (Respectful) 
- ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นเชน่เดยีวกบัทีต่นตอ้งการไดร้บั 
- เปิดใจรบัในความแตกต่างและความหลากหลาย 
- ตระหนกัในคุณคา่ของความคดิเหน็และเวลาของผูอ้ื่น 

คา่นิยมในดา้นการปฏบิตั ิ(VALUES OF ACTION) 
5.4 ความรบัผดิชอบ (Responsible) 

- มจีติสาํนึกรบัผดิชอบ 
- ทาํคาํมัน่สญัญาใหส้าํเรจ็ผล 
- คาํนึงถงึบรบิทในระยะยาว 

5.5 การใหค้วามรว่มมอื (Collaborative) 
- กาํหนดเป้าหมายรว่มของทุกคนในทมี 
- ผสานทกัษะทีห่ลากหลายเพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ 
- สง่เสรมิและชื่นชมการมสีว่นรว่มของคนในทมี 

5.6 การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่(Innovative) 
- มคีวามสงสยัใฝ่รูอ้ยูเ่สมอ 
- พรอ้มทีจ่ะทดสอบแนวคดิใหมแ่ละนําไปปฏบิตั ิ
- คดินอกกรอบ 

6. การจดัหาวตัถุดิบเชิงกลยุทธ์: สร้างความมัน่คงอย่างต่อเน่ืองในการเข้าถึงวตัถุดิบที่เพียงพอและยัง่ยนืโดยอาศยั
ศกัยภาพการดาํเนินงานทีม่อียูท่ ัว่โลก  
ในฐานะทีไ่ทยยเูน่ียนเป็นหน่ึงในผูผ้ลติอาหารทะเลรายใหญ่ทีส่ดุในโลก กลยุทธก์ารจดัหาวตัถุดบิจงึมคีวามสาํคญัเป็น
อย่างยิง่ เน่ืองจากวตัถุดบิเป็นต้นทุนที่มสีดัส่วนมากที่สุด และปรมิาณวตัถุดบิก็มคีวามสําคญัต่อการดําเนินงานใน
ธุรกจิของไทยยเูน่ียน 
สาํหรบัปลาทนู่าและสตัวท์ะเลชนิดอื่นๆ กลยทุธก์ารจดัหาวถัตุดบิถอืเป็นการสรา้งความสมดุลระหวา่งปรมิาณปลาและ
ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และการสร้างความมัน่คงในการเข้าถึงวตัถุดิบอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนจากคู่ค้าที่
น่าเชื่อถือ ในปี 2560 ทมีงานฝ่ายจดัซื้อระดบัภูมภิาคได้จดัตัง้ศูนย์กลางการจดัซื้อปลาของโลก เพื่อเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถในการจดัหาวตัถุดบิเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการหว่งโซ่อุปทานของวตัถุดบิปลาและอาหารทะเล 
สําหรบับรรจุภัณฑ์และส่วนผสมอาหารต่างๆ ไทยยูเน่ียนกําลงัศึกษาความเป็นไปได้ทัง้ในเชิงพาณิชย์และเชิง
ปฏบิตักิาร โดยอาศยัศกัยภาพการดําเนินงานทีม่อียูท่ ัว่โลกและสรา้งความสามารถในการจดัหาวตัถุดบิทีด่ทีีส่ดุ ความ
รว่มมอืในการจดัหาวตัถุดบิรว่มกนัในระดบัโลกจะนําไปสูก่ารพฒันาความสมัพนัธร์ว่มกนักบัคู่คา้ การสรา้งประโยชน์
ร่วมกนั และการมสี่วนร่วมมากขึน้ในการจดัหาวตัถุดบิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ในปีน้ี ไทยยูเน่ียนได้เริม่การประมูล
กลุ่มบรรจุภณัฑ์ประเภทที่ใหญ่ที่สุด (มากกว่า 1,300 หน่วยของกระป๋องโลหะและฝาทัว่โลก ทัง้ในเอเชยี ยุโรป และ
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แอฟรกิา) และคาดการณ์ว่าจะสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้ในปี 2561 ความคบืหน้าของโครงการนี้จะต้องดําเนิน
ต่อไปโดยลดความซบัซอ้นของรายการบรรจุภณัฑห์ลายรอ้ยรายการในดา้นการจดัซือ้น้ี 

กลยทุธด์ ้านการตลาด 
- กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth strategy) 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเตบิโตของธุรกจิ ดว้ยอตัราการเตบิโตของยอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ใน
ทุกกลุม่ผลติภณัฑ ์ ไมว่า่จะเป็น ปลาทนู่าบรรจุกระป๋อง ปลาซารด์นีและแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ปลาหมกึและแซลมอน
แชแ่ขง็ กุง้แชแ่ขง็ ปลาเสน้ อาหารพรอ้มปรงุ/พรอ้มรบัประทาน  ในทุกๆ ตลาด ซึง่บรษิทั มองวา่ยงัสามารถเตบิโตไดอ้กีทัง้
ในตลาดปัจจุบนั และตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพ 

- กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Market Differentiation) 
บรษิทัเป็นผูนํ้าในการสรา้งความแตกต่างทางการตลาด ทัง้ดา้นผลติภณัฑ ์ซึง่มกีารพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ บรรจุภณัฑ์
ในรปูแบบใหมท่ีม่คีวามน่าสนใจต่อผูบ้รโิภค การบรกิารหลงัการขาย กระบวนการจดัสง่ทีแ่ตกต่างจากทีม่อียูใ่นตลาด อนัจะ
เป็นปัจจยัหน่ึงทีท่าํใหล้กูคา้เกดิการจดจาํในตราสนิคา้และผลติภณัฑ ์ ตลอดจนการสรา้งความสามารถในการกาํหนดราคาที่
แตกต่างจากผูผ้ลติรายอื่นในตลาดอกีดว้ย 

- กลยทุธก์ารรวมพลงัทางธุรกจิ (Marketing Synergy Strategy) 
บรษิทัใชป้ระโยชน์จากการผนึกกําลงัทางธุรกจิของแต่ละธุรกจิเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ปลาซารด์นี
และแมคเคอเรลกระป๋อง กุ้งแช่แขง็ ปลาหมกึและแซลมอนแช่แขง็ ปลาเสน้ อาหารพรอ้มปรุง/อาหารพรอ้มรบัประทาน 
และเบเกอร์รีต่่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและลูกค้าในการเพิม่ทางเลอืก และความสะดวกในการเลอืกใช้
ผลติภณัฑ์จากผูข้ายรายเดยีว การสง่มอบสนิคา้ที่สามารถทําพรอ้มกนัไดใ้นครัง้เดยีวกนั การทําการตลาดแบบขา้มธุรกจิ 
จะสามารถเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทัไดม้ากขึน้ นอกจากนัน้ยงัไดร้บัผลดจีากการแนะนําลูกคา้เดมิของธุรกจิหน่ึงใหก้บัอกี
ธุรกจิหน่ึง ซึ่งเป็นลกูคา้เดมิของบรษิทัทีม่ปีระวตัแิละขอ้มลูของลูกคา้รายนัน้ๆ อยู่ก่อนแลว้ เป็นการลดความเสีย่งและการ
คดัเลอืกลกูคา้ไปพรอ้มๆ กนั และสามารถขยายฐานลกูคา้ใหไ้ดม้ากขึน้ในเวลาอนัสัน้ 

- กลยทุธก์ารเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ (Business Alliance)  
บรษิทัเลอืกลกูคา้ทีด่มีศีกัยภาพสงูในแต่ละตลาดทัง้อเมรกิาเหนือ เอเชยี ยโุรป ละตนิอเมรกิา และแอฟรกิา เพือ่พฒันาให้
เป็นคูค่า้ในระยะยาว โดยวางแผนธุรกจิรว่มกนั ทัง้ดา้นการตลาด การกาํหนดแผนเชงิกลยทุธ ์และทศิทางธุรกจิ เพือ่ใหเ้กดิ
การเตบิโตและความยัง่ยนื  

- กลยทุธก์ารรบัจา้งผลติ (OEM) และการผลติรว่ม (Co-packing) 
บรษิทัให้ความสําคญักบัธุรกจิรบัจา้งผลติสนิค้าและการผลติร่วม ทัง้ที่บรษิทัเป็นผู้จดัหาวตัถุดบิด้วยตวัเองหรอืลูกค้านํา
วตัถุดบิมาจา้งใหบ้รษิทัผลติเพื่อใหม้รีายไดป้ระจําอย่างสมํ่าเสมอในแต่ละเดอืน รวมทัง้การจา้งงานในระยะยาว ตลอดจน
เพื่อแก้ปัญหาวตัถุดบิขาดแคลนเพราะลูกคา้สามารถนําเขา้วตัถุดบิอาหารทะเลสดมาใหบ้รษิทัแปรรปูเป็นสนิคา้สาํเรจ็รูป
และสง่กลบัไปยงัประเทศตน้ทางได ้

- กลยทุธก์ารรกัษาลกูคา้เก่า (Customer retention) 
บรษิทัเอาใจใสแ่ละดแูลตลาดสง่ออก ซึ่งเป็นตลาดทีส่าํคญัทีส่ดุ โดยพยายามรกัษาฐานลกูคา้เก่าในปัจจุบนัทัง้รายใหญ่และ
รายเลก็ให้อยู่กบับรษิทัได้มากที่สุดและนานที่สุด ทัง้น้ีเพราะลูกค้าปัจจุบนัถอืเป็นลูกค้าที่มคีุณค่าต่อบรษิทัเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะในตลาดหลกั คอื สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นลูกคา้ที่มคีุณภาพ มกีารสัง่ซื้ออย่างสมํ่าเสมอ 
เพราะรูจ้กับรษิัทเป็นอย่างดอียู่แล้ว ดงันัน้ ด้วยการเพิม่ปรมิาณการใช้ และวธิกีารประยุกต์ใช้สนิค้าของบรษิัท ด้วยวธิี
ใหม่ๆ การร่วมกนัพฒันาสนิค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ๆ ซึ่งบรษิทัได้คดัแยกกลุ่มออกมาโดยเฉพาะเพื่อให้เกดิความ
คล่องตวั และใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้มากทีสุ่ด ขณะทีต่ลาดในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ กจ็ะเป็น
อกีหน่ึงตลาดทีบ่รษิทัใหค้วามสนใจและกาํหนดแผนกลยทุธก์ารตลาดไวอ้ยา่งชดัเจน 
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- กลยทุธก์ารเจาะตลาดเชงิลกึ (Market Penetration) 
นอกจากบรษิทัจะรกัษาตลาดลกูคา้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นตลาดหลกั ไดแ้ก่ ตลาดอเมรกิา ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป ไวใ้หไ้ดแ้ลว้ 
บรษิทัยงัไดพ้ยายามเจาะตลาดในปัจจุบนั ในช่องทางอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นตลาดขายสง่ขนาดใหญ่ ช่องทางการคา้สมยัใหม ่
อนัเป็นช่องทางใหม่ในสภาพสงัคมและรูปแบบการดําเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป อนัประกอบไปด้วย ห้างสรรพสนิค้า 
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นสะดวกซือ้  ตลาด Lifestyle ทีผู่บ้รโิภคในปัจจุบนัมกีารใชช้วีติใหม้คีุณภาพชวีติที่
ดขี ึน้ เช่น ศูนย์กลางการตกแต่งบ้าน การท่องเที่ยว แฟชัน่ สวนสนุก ซึ่งได้บรรจุรา้นอาหาร ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรา้นค้า
ประเภทต่างๆ ขา้งตน้ 

- กลยทุธก์ารเปิดตลาดใหม ่(New Market Development) 
บรษิทัมนีโยบายในการเปิดตลาดใหม่ๆ  ใหห้ลากหลายมากขึน้ เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งไมใ่หข้ึน้อยูก่บัตลาดใดตลาด
หน่ึงมากเกินไป นอกเหนือจากตลาดหลกัแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายสนิค้าใหม่ๆ ที่
เหมาะสมสําหรบัตลาดใหม่นัน้ๆ ซึ่งได้แก่ ตลาดเอเชียที่นอกเหนือจากญี่ปุ่ น ตลาดแคนาดา ตลาดออสเตรเลียและ
นิวซแีลนด ์หมูเ่กาะต่างๆ  และตลาดในประเทศ ซึง่เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ ลกูคา้มอีํานาจซื้อสงู พฤตกิรรมในการบรโิภคที่
นิยมอาหารทะเลแชแ่ขง็ เริม่ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

- กลยทุธผ์ลติภณัฑ ์(Product Strategy) 
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบักลยุทธผ์ลติภณัฑ ์ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัทีส่าํคญัทีสุ่ดในการทาํธุรกจิ  เพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ
ในสนิคา้และบรกิาร ก่อใหเ้กดิการกลบัมาซือ้ซํ้า นิยมชมชอบคุณภาพสนิคา้ของบรษิทั จนเกดิเป็นความจงรกัภกัดต่ีอบรษิทั 
(Loyalty) โดยกลยทุธผ์ลติภณัฑ ์หมายถงึ 
ก) ผลติภณัฑค์ุณภาพด ี(High Quality) หมายถงึ การเลอืกวตัถุดบิ สว่นผสมทีด่มีคีุณภาพมาผลติผา่นกระบวนการผลติที่

ไดม้าตรฐาน และบุคลากรที่มทีกัษะความชํานาญดา้นการผลติ ก่อใหเ้กดิสนิคา้สาํเรจ็รปูทีม่คีุณภาพด ีมรีสชาตอิรอ่ย 
ถกูใจลกูคา้ 

ข) ผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสะอาดปลอดภยั (Food Safety) เน่ืองจากผลติภณัฑ์อาหารทะเลและผลติภณัฑ์อาหารรปูแบบอื่น
ของบรษิทั เป็นสนิคา้ทีใ่ชใ้นการบรโิภคอนัมผีลต่อสขุภาพและรา่งกายของผูบ้รโิภค จงึมคีวามจําเป็นทีผ่ลติภณัฑข์อง
บรษิทั ตอ้งมคีวามสะอาดปลอดภยั ผา่นกระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐานสากล  

ค) ผลติภณัฑท์ีส่ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิ (Traceability) เพื่อใหลู้กคา้หรอืผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย
มคีวามมัน่ใจถงึแหลง่ทีม่าทีไ่ปของสนิคา้  

ง) ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์(Product Variety) บรษิทัมคีวามหลากหลายของผลติภณัฑอ์าหารทะเลไวใ้หล้กูคา้ได้
เลอืกซือ้ในทีเ่ดยีวกนั  

- กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่(Product Development) 
บรษิทัมกีารพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลาดว้ยทมีงาน Research and Development (R&D) เพือ่รองรบัการเตบิโตของ
กลุม่บรษิทั การพฒันาสนิคา้ใหม ่ มทีัง้การพฒันาต่อยอดแนวความคดิของลกูคา้ทีร่อ้งขอหรอืเสนอแนวความคดิเบือ้งตน้ 
หรอืผลติภณัฑใ์หม ่ทีเ่กดิจากการคน้ควา้และพฒันาดว้ยทมีงาน R&D ของบรษิทั  

- กลยทุธร์าคาทีส่มเหตุสมผลทีส่ามารถแขง่ขนัได ้(Reasonable & Competitive Pricing) 
บรษิทัจะกาํหนดราคาทีส่มเหตุสมผลเหมาะกบัคุณภาพทีด่ ี ระบบการผลติทีไ่ดม้าตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัผูผ้ลติราย
อื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้ 

- การเพิม่ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Market Place Strategy) 
บรษิทัเพิม่ช่องทางการจดัจําหน่ายที่ใหม่ๆ เพื่อการเขา้ถงึลูกคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ ตามสภาพแวดล้อมทางสงัคม และ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจําหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัท และช่องทางการจําหน่ายผ่านสื่อ
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อเิลคทรอนิคส ์หรอืสื่อออนไลน์ เพื่อรองรบักลุ่มลูกคา้รุ่นใหม่ ทีม่คีวามคุน้เคยและมพีฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ซึง่ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทัง้สองวธิน้ีี จะเป็นชอ่งทางทีล่กูคา้สามารถเขา้มาตดิต่อหรอืซือ้สนิคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

- กลยทุธก์ารสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer Satisfaction Strategy)  
บรษิทัตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อก่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุดดว้ยการยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ที่บรษิทัไดใ้ห้
ความใสใ่จ ไมว่า่จะเป็นการกาํหนดผูด้แูลลกูคา้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายๆ  ไป การรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ เป็นตน้ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคญั 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2531 ซึ่งครัง้แรกตอน
จดัตัง้ใช้ชื่อ บรษิทั เอเซี่ยน แปซิฟิค ไทยทูน่า จํากดั ขึน้ก่อน ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 25 ล้านบาท ทัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประกอบกจิการผลติและนําเขา้สง่ออกอาหารทะเลแช่แขง็ รวมถงึแปรสภาพผลติภณัฑ์อาหารเพื่อจดัจําหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ 
และได้จดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จํากดั ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2531 โดยในเดอืนกุมภาพนัธ ์
2533 ได้เริม่ดําเนินการผลติผลติภณัฑ์ 3 ประเภทแรกออกจําหน่าย ได้แก่ ปลาทูน่าสุกแช่แขง็ ปลาแล่แช่แขง็ และอาหารแมว
กระป๋อง ต่อมาในปี 2535 บรษิทัไดก้่อสรา้งหอ้งเยน็เพิม่เตมิ พรอ้มกบัการเขา้รว่มลงทุนจากบรษิทัผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายรายใหญ่ ใน
ประเทศญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จํากดั และบรษิทั ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส ์จํากดั ซึ่งเป็นลูกคา้และผูจ้ําหน่ายของบรษิทั 
อยา่งไรกต็าม ในสว่นของเจา้ของรายใหญ่ทีถ่อืเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ยงัคงเป็นกลุ่มจนัศริ ิต่อมาบรษิทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
พรอ้มทัง้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2537 โดยบรษิทัไดด้าํเนินงานและขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิ
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อาหารสตัวน้ํ์า โรงพมิพ์ อุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหาร และตัง้แต่ปี 2540 เป็นต้นมา บรษิทัได้เริม่ขยายการ
ลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยเริม่จากการเขา้ลงทุนในชกิเกน้ออฟเดอะซ ีในประเทศสหรฐัอเมรกิา แลว้ขยายต่อไปในภูมภิาคต่างๆ 
เรือ่ยมา ทัง้ในอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี  

จนกระทัง่ในปี 2558 เพือ่ใหค้รอบคลุมกลุม่บรษิทัทีข่ยายเตบิโตขึน้ ในสว่นของโครงสรา้งการลงทุน บรษิทัจงึไดจ้ดทะเบยีน
เปลีย่นชื่อเป็น “บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)”  รวมถงึชื่อยอ่หลกัทรพัยจ์ากเดมิ TUF เปลีย่นเป็น TU พรอ้มทัง้เปลีย่น
ตราสญัลกัษณ์ของบรษิทัในเครอืทัง้หมด เป็นดงัน้ี  

ปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 มกราคม 2561 บรษิัทมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท (5,971,815,496 หุ้น) ทุนชําระแล้ว 
1,192,953,874 บาท (4,771,815,496 หุน้) โดยมมีลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคญัในปี 2560 

ธนัวาคม 2559 
ขายบรษิทั เซน็จรูี ่(เซีย่งไฮ)้ เทรดดิง้ จาํกดั ในประเทศจนี ซึง่ถอืหุน้โดย บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั ใน

สดัสว่น 50% ของทุนจดทะเบยีน ดงันัน้ เพื่อสรา้งโอกาสการลงทุนในประเทศจนี บรษิทัจงึจดัตัง้บรษิทัยอ่ย 100% ขึน้มาแทน ไดแ้ก่ 
บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จาํกดั (ชื่อภาษาองักฤษคอื THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED) ซึง่บรษิทั
ใหม่น้ี บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุน และมีทุนจดทะเบียน 8,000,000 เหรยีญสหรฐั เรียกชําระแล้ว 
1,000,000 เหรยีญสหรฐั ทัง้น้ี บรษิทัดงักล่าวจะดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการตลาด การสรา้งตราสนิค้า การขายและจดัหน่ายอาหาร
ทะเลและผลติภณัฑอ์าหารบรรจุหบีหอ่ ในตลาดประเทศจนีเป็นหลกั  

มกราคม – เขา้ลงทุนเพิม่ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.04 ของบรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม 
ซึง่ถอืหุน้โดย บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิ ทาํใหส้ดัสว่นในการถอืหุน้สามญัของบรษิทั ยูเ่ฉียง
แคนฟู้ด จาํกดั เปลีย่นจากเดมิรอ้ยละ 51.00 เป็นรอ้ยละ 95.04 

กนัยายน – บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟรานซ ์โฮลดิง้ 2 ไดค้วบรวมกบับรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป โดยการโอนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
ทัง้หมด การควบรวมดงักลา่วไมม่ผีลกระทบ เน่ืองจากเป็นบรษิทัทีล่งทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ทัง้ 2 แหง่ 

ตุลาคม – เขา้ลงทุนเพิม่ในสดัสว่นรอ้ยละ 22.30 ของบรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7,358,223 หุน้ เพิม่เตมิจาก
ผูถ้อืหุน้เดมิ ทาํใหส้ดัสว่นในการถอืหุน้สามญัของบรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) เปลีย่นจากเดมิรอ้ยละ 77.44 เป็นรอ้ยละ 99.73 
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พฤศจกิายน – เขา้ลงทุนเพิม่ในหุน้สามญัสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของบรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยในประเทศ
เวยีดนาม ซึง่ถอืหุน้โดย บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) ดงันัน้ จงึทาํใหส้ดัสว่นในการถอืหุน้สามญัของบรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด 
จาํกดั เปลีย่นจากเดมิรอ้ยละ 95.04 เป็นรอ้ยละ 100.00 

ธนัวาคม – จดัตัง้บรษิทั ไทยยเูน่ียน เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั ทีฮ่อ่งกง เพือ่ทาํธุรกจิการลงทุนในอนาคตทีฮ่อ่งกง 
โดยถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100.00 สาํหรบัทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 1 เหรยีญสหรฐั 

โครงสร้างการถือหุ้นของกล ุ่มบริษทั 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋อง เพือ่สง่ออก
ต่างประเทศ  ปัจจุบนัโรงงานของบรษิทัตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสมทุรสาคร  และเพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิครบวงจร ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การผลติ การบรหิารตน้ทุน และการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษิทัจงึดาํเนินกลยทุธข์ยายการลงทุนทัง้ในแบบ Expansion และ Integration  
ดงันัน้ ณ 31 มกราคม 2561 บรษิทัเขา้ลงทุนในบรษิทัยอ่ยรวม 33 แหง่ ครอบคลุมธุรกจิดา้นอาหารสาํเรจ็รปูและอาหารวา่ง ไดแ้ก่ อาหาร
แปรรปู อาหารแชแ่ขง็ อาหารแชเ่ยน็ และอาหารวา่งประเภทต่าง  ๆโดยเน้นอาหารทะเลเป็นหลกั ขณะเดยีวกนักไ็ดข้ยายเขา้สูก่ารดาํเนินงานใน
ธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละสิง่พมิพ ์ธุรกจิตลาดภายในประเทศ ธุรกจิอาหารสตัว ์พฒันาสายพนัธุกุ์ง้เพือ่จาํหน่าย ธรุกจิโรงเพาะฟักและอนุบาลลกูกุง้ 
และฟารม์เลีย้งกุง้ เป็นตน้ 

และยงัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัรว่มอกี 9 แหง่ ประกอบดว้ยธุรกจิผลติปอูดั อาหารกุง้ อาหารสตัว ์ผลติและสง่ออกผลติภณัฑ์
พลอยไดจ้ากอาหารทะเล ลงทุนในธุรกจิการจบัปลาทูน่า และธุรกจิให้บรกิารบรหิารการจดัซื้อจดัจา้งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-
Procurement) 

นอกจากบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมตามที่กล่าวมาขา้งต้นแล้ว บรษิทัยงัคงมบีรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัย่อยใน
ต่างประเทศอกี 23 แห่ง ทัง้น้ี เน่ืองจากเป็นการประกอบธุรกจิในต่างประเทศจงึมกีารจดัตัง้บรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่
ของแต่ละประเทศ 

ทัง้น้ี บรษิทัไดม้นีโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบรษิทัในกลุ่มตามประเภทของธุรกจิและลกัษณะของผลติภณัฑ ์ซึง่แต่
ละกลุม่ธุรกจิจะมกีารสนบัสนุนและเกีย่วเน่ืองกนั โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ ตามโครงสรา้งในหน้าถดัไป
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กล ุ่มธรุกิจที่ 1 
สว่นงานผลติ จาํหน่าย และลงทุนใน

ต่างประเทศ

51.00%

99.55

99.66% 
บจ. ไทยรวมสนิพฒันา
อุตสาหกรรม (TUM) 

บมจ. สงขลา 
แคนนิ่ง (SC)

บมจ. แพค็ฟู้ด 
(PPC) 

99.73% 
บจ. ไทยยเูนี่ยน 
ซฟีู้ด (TUS)

51.00%
บจ. ไทยยเูนี่ยน ฟีด

มลิล์ (TFM)

100.00%

100.00%  

บจ. ไทยยเูนี่ยน อนิ
เวสเมน้ท ์โฮลดิง้ 

(TUIH)

บจ. ไทยยเูนี่ยน นอรท์ 
อเมรกิา (TUNA) 
(Thai Union 

International เดิม)

บจ. ยูเ่ฉยีงแคนฟู้ด 
(YCC) 

100.00%*

บจ. เจา้พระยา
หอ้งเยน็ (CHP) 

บจ. โอคนิอส 
(OK) 

บจ. ทกัษณิ
สมทุร (TZ) 

บจ. โอคนิอสฟู้ด 
(OKF) 

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00% 

บจ. ไทร-ยเูนี่ยน 
ซฟีู้ดส ์(TRI-U) 
(ชคิเกน้ออฟ

เดอะซ ีอนิเตอร์
เนชัน่แนล)

100.00%

TUI ลงทุน 99.00% 
TRI-U ลงทุน 1.00% 

100.00%100.00%

บจ. เมอรอ์ลอินัซ ์
เอสเอเอส (MAA) 

กลุม่บุญมโีชต ิ
(ผูร้ว่มทุน 
41.24%)

100.00%
บจ. คงิ ออสการ ์เอเอส 

(KO) 

*  ลงทุน โดย บมจ. สงขลาแคนนิ่ง
**  ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 
ตวัอกัษรสนีํ้าเงนิ-บรษิทัทีต่ ัง้ข ึน้ในตา่งประเทศ  

โครงสร้างธรุกิจแยกรายกล ุ่ม 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
นอรเ์วย ์เอเอส

บจ. ยเูอสเพท็  
นูทรชีัน่ (USPN) 

60.00%  

บจ. ซฟีู้ด อนิเตอร์
เนชัน่แนล 1 FZCO 

บรษิทั ซาโวลา 
ฟู้ดส ์จาํกดั 

(ผูร้ว่มทุน 40%) 

บจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี
(RGAG) 

51.00%  

ตระกูลบริง๊
มานน์ 

(ผูร้ว่มทุน 
49%) 

บจ. ไทยยเูนี่ยน ยโุรป 
(TUE)  

(MW BRANDS SAS เดิม) 

กลุม่บุญมโีชต ิ(ผู้
รว่มทุน 24.20%) 

จดทะเบียนเลิก
กิจการเมื่อวนัที่ 

14 ธนัวาคม 
2559 และชาํระ
บญัชีเร ียบร้อย
แล้วในปี 2560 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
แคนาดา

100.00%

บจ. ไทยยเูนี่ยน อยี ู
ซฟีู้ด 1 เอสเอ

100.00%

100.00%
บจ. ไทยยเูนี่ยน 

เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์
โฮลดิง้ (TUAH)
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*  ลงทุน โดย บมจ. สงขลาแคนนิ่ง  
**  ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 
ตวัอกัษรสนีํ้าเงนิ-บรษิทัทีต่ ัง้ข ึน้ในตา่งประเทศ  

กล ุ่มธรุกิจที่ 2 
สว่นงานสนบัสนุนธุรกจิ จดั
จาํหน่าย และดแูลการตลาด

99.54%* 
บจ. เอเซยีน แปซฟิิคแคน

(APC) 

98.00%

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
กราฟฟิกส์ (TUG)

กล ุ่มธรุกิจที่ 3 
บรษิทัรว่มลงทุน 

บจ. ทเีอน็ ฟายน์ 
เคมคีอลส ์(TNFC) 

48.97%** 

33.33%**

บจ. มอรส์บีอ้นิเตอร์
เนชัน่แนลโฮล

บจ. บสี ไดเมนชัน่ 
(BZD)

20.00%

บจ. อะแวนต ิฟีด 
(AFL)

25.12%

25.00%

บจ. ลคักี ้ยเูนี่ยน 
ฟู้ดส์ (LUF)

บจ. ซนิดนิ่า รซีอรส์ 
(CR)

50.00%

บจ. ทเีอม็เอซ ี
(TMAC)

51.00%

100.00%
บจ. ไทยยเูนี่ยน 
แฮชเชอรี่ (TUH)

บจ. ทเีอม็เค 
ฟารม์ (TMK) 

94.44% 75.00%
บจ. ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่

(TCM)
นายถวลิ นนัทธโีร 
(ผูร้ว่มทุน 10.00%) 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
ฟีดมลิล์ (TFM)

กลุม่
ธุรกจิที ่1 

บจ. ซฟีู้ด อนิเตอร์
เนชัน่แนล 2 FZCO

40.00%
บจ. อะแวนต ิโฟรเซ่น 
ฟู้ดส ์ไพรเวท (AFF)

40.00% 

บจ. ซฟีู้ด อนิเตอร์
เนชัน่แนล 3

50.00%

60%

90.00%
บจ. ธรี ์โฮลดิง้ 

(THD)

100.00%
บจ. ไทห่วา้น เซิง่    
อควาตคิฯ (TUC)

99.99% 
บจ. ไทยยเูนี่ยนออน
ไลน์ชอ็ป (TUO)

บจ. ไทยยเูนี่ยน นอรท์ 
อเมรกิา (TUNA) 
(Thai Union 

International เดิม) 

กลุม่
ธุรกจิที ่1 

 49.00%  
Red Lobster Master 

Holdings, L.P.  
(Red Lobster) 

บจ. ไทร-ยเูนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดกัส ์(TUFP) 

100.00%  

บจ. ประชารฐัรกั
สามคัค ีสมทุรสาคร 
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม)

25.00%
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ข้อมลูบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

กล ุ่มที่ 1 

   1) บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จาํกดั (TUM) 
 สาํนกังาน เลขที ่979/13-16 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์66(0) 2298-0025  โทรสาร 66(0) 2298-0027 – 28 

 โรงงาน เลขที ่30/2 หมู ่8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ตาํบลทา่ทราย อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร         
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3441-2210  โทรสาร 66(0) 3442-5459 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกปลาทนู่าบรรจุกระป๋อง และอาหารแมวบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบยีน 30,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.66 หรอื 29,897,830 หุน้ 

   2) บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) (SC) 
 สาํนกังาน เลขที ่979/9-10 ชัน้ 12 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์66(0) 2298-0029  โทรสาร 66(0) 2298-0442 – 3 

 โรงงาน เลขที ่333 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 90100 
โทรศพัท ์66(0) 7433-4005 - 8  โทรสาร 66(0) 7433-4009 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบยีน 36,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.55 หรอื 35,839,169 หุน้ 

 3) บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ ด จาํกดั (TUS) 
 สาํนกังาน เลขที ่979/8 ชัน้ 12 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์66(0) 2298-0024  โทรสาร 66(0) 2298-0550 

 โรงงาน เลขที ่77 หมู ่5 ถนนสงขลา-ระโนด ตาํบลวดัขนุน อาํเภอสงิหนคร จงัหวดั
สงขลา 90330 
โทรศพัท ์66(0) 7448-3482 - 7  โทรสาร 66(0) 7448-3480 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกกุง้แชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 30,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 51.00 หรอื 15,300,000 หุน้ 
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4) บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (TFM) 
 สาํนกังาน / โรงงาน                          

 

โรงงาน สาขา 1 

เลขที ่89/1 หมู ่2 ถนนพระรามสอง ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร           
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3441-7222  โทรสาร 66(0) 3488-5125 - 7 
เลขที ่103/1 หมู ่2 ถนนสงขลา-ระโนด ตาํบลปากแตระ อาํเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา 90140 
โทรศพัท ์66(0) 7453-6260 - 2  โทรสาร 66(0) 7453-6263 - 5 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารสตัว ์
 ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 51.00 หรอื 25,500,000 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.thaiunionfeedmill.com 

   5) บริษทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมริกา จาํกดั (TUNA) / Thai Union North America, INC. 

เดิมชื่อ “บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอรเ์นช ัน่แนล จาํกดั”  (TUI) / Thai Union International, INC. 
 สาํนกังาน                                       

 

ซอเรนโต ้เซา้ท ์คอรเ์ปอเรท เซน็เตอร ์
เลขที ่9330 ถนนสแครนตนั หอ้ง 500 ซานดเิอโก ้แคลฟิอรเ์นีย 92121 
สหรฐัอเมรกิา  
โทรศพัท ์(1) 858 558-9662  โทรสาร (1) 858 597-4566 

 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 Common stock, Authorized 

Issued and outstanding 

Additional paid-in capital 

12,000,000 shares, no par value 

10,050,000 USD 

319,018,225 USD 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 12,000,000 หุน้ 

   6) บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ ดส  ์จาํกดั (TRI-U) / Tri-Union Seafoods, LLC 
 สาํนกังาน                                       

 

ซอเรนโต ้เซา้ท ์คอรเ์ปอเรท เซน็เตอร ์
เลขที ่9330 ถนนสแครนตนั หอ้ง 500 ซานดเิอโก ้แคลฟิอรเ์นีย 92121 
สหรฐัอเมรกิา  
โทรศพัท ์(1) 858 558-9662  โทรสาร (1) 858 597-4566 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “ชคิเกน้ออฟเดอะซ”ี 

 สว่นของเจา้ของ 54,739,979 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 100.00 (ไมม่กีารออกใบหุน้)  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น นอร์ท อเมริกา
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 เวบ็ไซต ์ www.chickenofthesea.com 

 7) บริษทั ยเูอสเพท็ นูทรีช ัน่ จาํกดั (USPN) / US Pet Nutrition, LLC 
 สาํนกังาน                                       เลขที ่9330 ถนนสแครนตนั หอ้ง 500 ซานดเิอโก ้แคลฟิอรเ์นีย 92121 สหรฐัอเมรกิา 

โทรศพัท ์(1) 858 558-9662  โทรสาร (1) 858 597-4282 
 โรงงาน เลขที ่212 นอรท์คอมเมอรซ์ไดรฟ์ ลยีง จอรเ์จยี 30436 สหรฐัอเมรกิา 

โทรศพัท ์(1) 912 805-6136  โทรสาร (1) 912 526-3344 
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งทัง้แบบเปียกและแหง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ทุนจดทะเบยีน 

สว่นของเจา้ของ 
1 เหรยีญสหรฐั 
64,000,000 เหรยีญสหรฐั 

 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 99.00 ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น นอร์ท อเมริกา 
และรอ้ยละ 1.00 ลงทุนโดย บจ. ไทร-ยูเนีย่น ซฟู้ีดส์ 

 8) บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเม้นท ์โฮลดิ้ง จาํกดั (TUIH) / Thai Union Investment Holding 
 สาํนกังาน                                       ชัน้ 8 เมดนี มวิส ์ถนนเลอเชาเซ่ พอรท์หลุยส ์สาธารณรฐัมอรเิชยีส 
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในภมูภิาคยโุรป  
 ทุนจดทะเบยีน 222,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 222,000,000 หุน้ 

9) บริษทั ไทยยเูน่ียน อีย  ูซีฟู้ ด 1 เอสเอ จาํกดั (TUES1) / Thai Union EU Seafood 1 S.A. 
 สาํนกังาน                                       46เอ ถนนเจเอฟ เคนเนดี ้แอล-1855 ลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์  
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในภมูภิาคยโุรป  
 ทุนจดทะเบยีน 221,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 221,500,000 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง 

 10) บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จาํกดั (TUE) / THAI UNION EUROPE 
เดิมชื่อ “MW Brands SAS”  และควบรวมกบั Thai Union France Holding 2 SAS 

 สาํนกังาน                                       เลขที ่104 เดอรเ์พรสซเิดนท ์อเวนิว เคนเนดี ้75016 ปารสี ประเทศฝรัง่เศส            
โทรศพัท ์(33) 1-53-77-53-53  โทรสาร (33) 1-53-77-17-13 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรในภมูภิาคยโุรป  
 ทุนจดทะเบยีน 31,367,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 31,367,000 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น อียู ซฟู้ีด 1 เอสเอ 
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 11) บริษทั เมอรอ์ลิอนัซ ์เอสเอเอส จาํกดั (MAA) / Meralliance SAS 
 สาํนกังาน                                       เลขที ่55 อเวนิว เดอ เคออาดอง ควมิเปอร ์ประเทศฝรัง่เศส                                

โทรศพัท ์(33) 2-98-6844-45   โทรสาร (33) 2-98-6899-53   
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติแซลมอนรมควนัชัน้นําของยโุรป  
 ทุนจดทะเบยีน 50,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 ยโูร 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น ยุโรป

 12) บริษทั ไทยยเูน่ียน นอรเ์วย  ์เอเอส (TU Norway) / Thai Union Norway AS 
 สาํนกังาน                                       นอสทก์าเทน เลขที ่58 พบี ี400 เซนทรมั เบอรเ์กน เอน็ 5805 ประเทศนอรเ์วย ์       

โทรศพัท ์(47) 800 30 501   
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในประเทศนอรเ์วย ์
 ทุนจดทะเบยีน 30 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1,000 โครนนอรเ์วย ์
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 30 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น อียู ซฟู้ีด 1 เอสเอ 

 13) บริษทั คิง ออสการ  ์เอเอส จาํกดั (KO) / King Oscar AS 
 สาํนกังาน                                       นอสทก์าเทน เลขที ่58 พบี ี400 เซนทรมั เบอรเ์กน เอน็ 5805 ประเทศนอรเ์วย์        

โทรศพัท ์(47) 800 30 501   
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง (ปลาซารด์นี แมคเคอเรล) ในภูมภิาค

ยโุรป สหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี 
 ทุนจดทะเบยีน 52,481 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 โครนนอรเ์วย ์
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 52,481 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น นอร์เวย์ เอเอส

14) บริษทั แพค็ฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) (PPC) 
 สาํนกังาน                                       เลขที ่103 ซอยรว่มมติร ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา  

กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์66(0) 2295-1991 - 9  โทรสาร 66(0) 2295-2012 

 โรงงาน เลขที ่85 หมู ่4 ตาํบลนาด ีอาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000    
โทรศพัท ์66(0) 3483-3803 – 6, 3486-4143  โทรสาร 66(0) 3486-1110 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารและสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 33,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ทุนเรยีกชาํระแลว้ 32,999,979 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
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 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.73 หรอื 32,912,392 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.pakfood.co.th และ www.ttimefood.com 

15) บริษทั เจ้าพระยาห้องเยน็ จาํกดั (CHP) 
 สาํนกังาน                                       เลขที ่32 ซอยสะพานปลา ถนนเจรญิกรงุ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

กรงุเทพมหานคร 10500   
โทรศพัท ์66(0) 2212-0496 - 7  โทรสาร 66(0) 2211-5704 

 ประเภทธุรกจิ ธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละผูผ้ลติและจาํหน่ายติม่ซาํแชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 500,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด

16) บริษทั ทกัษิณสมทุร จาํกดั (TZ) 
 สาํนกังาน                                       เลขที ่103 ซอยรว่มมติร ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา  

กรงุเทพมหานคร 10120   
โทรศพัท ์(662) 295-1991 - 9  โทรสาร (662) 295-2013  

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารและสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ (ปัจจบุนัหยดุดาํเนินการ) 
 ทุนจดทะเบยีน 1,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 1,500,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด

17) บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั (OKF) 
 สาํนกังาน                                       เลขที ่103 ซอยรว่มมติร ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา  

กรงุเทพมหานคร 10120                                                                     
โทรศพัท ์(662) 295-1991 - 9  โทรสาร (662) 295-2013  

 โรงงาน เลขที ่85 หมู ่4 ตาํบลนาด ีอาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000     
โทรศพัท ์66(0) 3483-3803 - 6  โทรสาร 66(0) 3486-1110 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติ จาํหน่าย และสง่ออกสตัวน้ํ์าแชแ่ขง็และอาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 38,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 38,000,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด

 18) บริษทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด จาํกดั (YCC) / Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. 
 สาํนกังาน                                       

 
นึชางวชั เบนลคีดสิตคิ จงัหวดัลองอนั ประเทศเวยีตนาม  
โทรศพัท ์(84) 072-387-2377  โทรสาร (84) 072-387-2388 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลบรรจกุระป๋อง  
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 ทุนจดทะเบยีน 1,919,936 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00  

ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนน่ิง

 19) บริษทั ซีฟู้ ด อินเตอรเ์นช ัน่แนล วนั FZCO (SIC1) / Seafood International One FZCO 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    เลขที ่ 1317-1318 JAFZA อาคารวนับวิดิง้ เอ ชัน้ 13 เจเบล อาล ี ฟรโีซน ดไูบ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โทรศพัท ์(971) 4 8808318  
 ประเภทธุรกจิ ผูบ้รหิารจดัการหว่งโซ่อุปทาน ผลติภณัฑ ์และการตลาด  
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 เอมเิรตสเ์ดอรแ์ฮม  
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 60.00 หรอื 60 หุน้ 

 20) บริษทั รเูก้นฟิช เอจี จาํกดั / Rugen Fisch AG 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    สตราเบเดอ, เลขที ่18546 แซสสนิตซ ์เกาะรเูกน้ ประเทศเยอรมนี  

โทรศพัท ์(49) 038392 60-0    โทรสาร (49) 0 383392 32041 
 ประเภทธุรกจิ ผูนํ้าตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี ซึง่เป็นเจา้ของแบรนด ์“ฮาเวส็ตา้” 

(Hawesta)  
 ทุนจดทะเบยีน 2,827,840 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 ยโูร  
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 51.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น ฟรานซ์ โฮลด้ิง 2  

 21) บริษทั ไทยยเูน่ียน แคนาดา จาํกดั (TUCa) 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    78 Rue du Quai, Val Comeau, NB Canada, E1X 4L1 

 Tel. 1 (506) 395-3292     Fax. 1 (506) 395-3849 
 ประเภทธุรกจิ แปรรปูและจดัจาํหน่ายลอ็บสเตอรใ์นแถบแอตแลนตกิเหนือ  

ภายใตแ้บรนด ์เล เพช็เชอะร ีเดอ เชซนู์ส ์(Les Pecheries de Chez Nous) 
 ทุนจดทะเบยีน 16,394,536 ดอลลา่รแ์คนาดา   
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 80.00 หรอื 91,726 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น อียู ซฟู้ีด 1 เอสเอ 

22) บริษทั ไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเม้นท ์โฮลดิ้ง จาํกดั (TUAH) 
 สาํนกังาน                                       RM 2101, Hong Kong Trade, Centre 161-7 Des Voeux Road, Central 

Hong Kong 
 ประเภทธุรกจิ Holding Company 
 ทุนจดทะเบยีน 1 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 1 หุน้ 
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กล ุ่มที่ 2 

   1) บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั (APC) 
 สาํนกังาน / โรงงาน เลขที ่38/70 หมู ่8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ตาํบลทา่ทราย อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร        

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3442-3401 - 6  โทรสาร 66(0) 3442-1493 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายกระป๋องเปลา่สาํหรบับรรจุอาหาร 
 ทุนจดทะเบยีน 200 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 400,000 บาท  
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 200 หุน้ 

ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนน่ิง 198 หุ้น, บจ. ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม  1 
หุ้น และบจ. ไทยยูเนีย่น กราฟฟิกส์ จํานวน 1 หุ้น 

   2) บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส  ์จาํกดั (TUG) 
 สาํนกังาน / โรงงาน เลขที ่255 ถนนแสมดาํ แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 

โทรศพัท ์66(0) 2895-5865 - 6  โทรสาร 66(0) 2415-4371 
 ประเภทธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิารดา้นงานพมิพ ์ดว้ยระบบออฟเซท็แบบครบวงจร 
 ทุนจดทะเบยีน 4,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 98.00 หรอื 3,920,000 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.thaiuniongraphic.com 

3) บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั (TMAC) 
 สาํนกังาน                                      

 

เลขที ่89/1 หมู ่2 ถนนพระรามสอง ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร           
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3441-7222  โทรสาร 66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 113,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท (เพิม่ทุนจากเดมิ 860 ลา้นบาทเป็น 

1,130 ลา้นบาท เมือ่เดอืนมกราคม 2559) 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 51.00 หรอื 57,629,997 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น ฟีดมิลล์ จํากดั ในลักษณะของกิจการร่วมค้า 

4) บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี่ จาํกดั (TUH) 
 สาํนกังาน                                      

 

เลขที ่89/1 หมู ่2 ถนนพระรามสอง ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร          
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3441-7222  โทรสาร 66(0) 3488-5125, 03441-7255 

 โรงงาน เลขที ่42 หมู ่14 ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวดัพงังา 82140              
โทรศพัท ์66(0) 7658-4000  โทรสาร 66(0) 7658-4028 
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 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการพฒันาสายพนัธุกุ์ง้ขาวทีม่คีุณภาพเพือ่ผลติและจาํหน่ายลกูกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 31,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 31,499,950 หุน้ ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซ ี

 5) บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอรี่ จาํกดั (TCM) 
 สาํนกังาน                                       

 

เลขที ่89/1 หมู ่2 ถนนพระรามสอง ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร          
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3441-7222  โทรสาร 66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ฟารม์ เลขที ่147 หมู ่11 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 91110   
 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 7,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 75.00 หรอื 5,250,000 หุน้ ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซ ี

   6) บริษทั ทีเอม็เค ฟารม์ จาํกดั (TMK) 
 สาํนกังาน                                       

 

เลขที ่89/1 หมู ่2 ถนนพระรามสอง ตาํบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร          
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3441-7222  โทรสาร 66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ฟารม์ เลขที ่173/1 หมู ่4 ตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 92110 
 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 27,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 94.44 หรอื 25,499,999 หุน้ ลงทุนโดย บจ. ทีเอ็มเอซี           

7) บริษทั ธีร  ์โฮลดิ้ง จาํกดั (THD) 
 สาํนกังาน                                       

 

เลขที ่98 ชัน้ 17 หอ้งเลขที ่9-12 อาคารสาทรสแควร ์ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์66(0) 2108-1980  โทรสาร 66(0) 2108-1844 

 ประเภทธุรกจิ ผูด้แูลการตลาดภายในประเทศ ของกลุม่ผลติภณัฑ ์“ฟิชโช” กลุม่ผลติภณัฑ ์
“ซเีลค็” และกลุ่มผลติภณัฑอ์าหารสนุขัและแมว “เบลลอตตา้” และ “มารโ์ว” 

 ทุนจดทะเบยีน 7,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 90.00 หรอื 6,300,000 หุน้ 

  8) บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส  ์จาํกดั (TUFP) / Tri-Union Frozen Products, INC 
 สาํนกังาน                                       

 

ฝัง่ตะวนัตก: 222 นอรธ์ เซพลูเวตา้ บลูเลอวารด์ หอ้ง 1550 เอล เซกนัโด ้
แคลฟิอรเ์นีย 90245 สหรฐัอเมรกิา 
โทรศพัท ์(1) 310 469-7030  โทรสาร (1) 310 469-7037 
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ฝัง่ตะวนัออก: 5 ดาโกตา้ ไดรฟว ์หอ้ง 303 เลคซสัเซส นิวยอรค์ 11042 
สหรฐัอเมรกิา 
โทรศพัท ์(1) 516 740-4100  โทรสาร (1) 516 621-0199 
ฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือ: 20 ถนนแลดด ์พอรต์สมทั 03801 สหรฐัอเมรกิา 
โทรศพัท ์(1) 603 433-2220  โทรสาร (1) 603 433-8535 

 ประเภทธุรกจิ ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็  
 ทุนจดทะเบยีน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.001 เหรยีญสหรฐั 
 Additional paid-in capital 29,097,888 USD 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 10,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 100.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยูเนีย่น นอร์ท อเมริกา

 9) บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป จาํกดั (TUO) 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    979/79 ชัน้ 26 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรงุเทพฯ 10400  
 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการซือ้ขายหรอืบรกิาร โดยวธิกีารใชส้ือ่อเิลคทรอนิกสผ์า่นระบบ

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ท 
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท  
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.99 หรอื 99,997 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.qfreshshop.com 

 10) บริษทั ไท่หว้าน เซ่ิง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จาํกดั  

(ชื่อภาษาองักฤษ – THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED) (TUC) 
 สาํนกังานใหญ่                   ชัน้ 1, บลอ็ค 1, เลขที ่251 ถนนเยา่หวั เซีย่งไฮ ้ไพลอ็ตฟรเีทรดโซน, ประเทศจนี  

โทรศพัท ์(86) 21-80177564    โทรสาร (86) 21-80177899 
 ประเภทธุรกจิ การตลาด การสรา้งตราสนิคา้ การขาย ตวัแทนจาํหน่ายและผูจ้ดัจาํหน่ายอาหาร

ทะเลและผลติภณัฑอ์าหารบรรจุหบีหอ่ 
 ทุนจดทะเบยีน 8,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐั  
 ทุนชาํระแลว้ 1,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐั  
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 8,000,000 หุน้ 
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 11) เรด ลอ็บเตอร  ์มาสเตอร  ์โฮลดิ้งส  ์แอลพี / Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster) 
 สาํนกังาน                    One Embarcadero Center, 39th Floor, San Francisco, CA 94111 USA 
 ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิเครอืข่ายรา้นอาหาร Red Lobster และธุรกจิสนิค้าอุปโภคบรโิภค

บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Red Lobster รวมถึงการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ 
(Franchise) รา้นอาหาร Red Lobster ผ่าน (1) รา้นอาหารที่เป็นกรรมสทิธิข์อง
ตนเองจาํนวน 704 แห่งในทวบีอเมรกิาเหนือ และ (2) การใหส้ทิธใินการประกอบ
ธุรกจิ (Franchise) จาํนวน 50 แหง่ในประเทศอื่นๆ อกี 9 ประเทศ 

 ทุนจดทะเบยีน ไม่ม ีเน่ืองจาก Red Lobster เป็นหา้งหุน้สว่นจํากดัความรบัผดิทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของรฐัดลัลาแวร ์เป็นลกัษณะของหน่วยลงทุนสามญัจํานวน 7,600,000 
หน่วย หน่วยละ 92 เหรยีญสหรฐั และหน่วยลงทุนบุรมิสทิธทิีแ่ปลงสภาพจํานวน 
2,400,000 หน่วย รวมเป็นหน่วยลงทุนทัง้สิน้ 10,000,000 หน่วยลงทุน 

 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หน่วยลงทุนสามญัจาํนวน 2,500,000 หน่วย  

หน่วยลงทุนบุรมิสทิธทิีแ่ปลงสภาพไดจ้าํนวน 2,400,000 หน่วย  
 เวบ็ไซต ์ www.redlobster.com 

 
กล ุ่มที่ 3 

   1) บริษทั ซินดิน่า รีซอรส์ จาํกดั (CR) / Cindena Resources Limited 
 สาํนกังาน                                       ตู ้ปณ. 957, ออฟชอร ์อนิคอรป์อเรชัน่ เซน็เตอร ์โรดทาวน์ ทอรโ์ทลา 

ประเทศบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนดส์ 
 ตวัแทนธุรกจิ (เอเยน่ต)์ บรษิทั ออฟชรู ์อนิคอรป์อเรชัน่ส ์จาํกดั  
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนในแบรนดส์นิคา้เพื่อจาํหน่ายในประเทศจนี 
 ทุนจดทะเบยีน 500,000 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 50.00 

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 

   2) บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส  ์จาํกดั (TNFC) 
 สาํนกังาน                                       

 

เลขที ่30/2 หมู ่8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ตาํบลทา่ทราย อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร        
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3442-3686  โทรสาร 66(0) 3442-3688 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากอาหารทะเล 
 ทุนจดทะเบยีน 9,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10,000 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 48.97 หรอื 4,407 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 
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 3) บริษทั มอรส์บี ้อินเตอรเ์นช ัน่แนล โฮลดิ้งส  ์จาํกดั (MIH) / Moresby International Holdings INC. 
 สาํนกังาน                                       หอ้ง 4 ชัน้ 2 อาคารเอดเีอฟ ฮอรส์ ถนนมสัเกรฟ พอรต์มอรส์บี ้ประเทศปาปัว

นิวกนีิ 
 ประเภทธุรกจิ ลงทุนจดัตัง้บรษิทั มาเจสตคิ ซฟู้ีด คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ประเทศปาปัวนิวกนีิ 

เพือ่ดาํเนินธุรกจิการจบัปลาทนู่าในน่านน้ําปาปัวนิวกนีิ และบรเิวณใกลเ้คยีง 
 ทุนจดทะเบยีน 9,327,699 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 33.33  

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 

  4) บริษทั อะแวนติ ฟีดส  ์จาํกดั (AFL) / Avanti Feeds Limited 
 สาํนกังาน / โรงงาน                           

 

จ ี2 คอนคอรด์ อพารท์เมนต ์6-3-658 โซมาจกิตูา้ ไฮเดอราบดั 500 082          
อานธรประเทศ ประเทศอนิเดยี 
โทรศพัท ์(91) 40-2331-0260 - 61  โทรสาร (91) 40-2331-1604 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารกุง้ และกุง้แชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 9,083,042 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 เหรยีญรปีู 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 25.12 หรอื 2,282,042 หุน้ 

  5) บริษทั อะแวนติ โฟรเซ่น ฟู้ดส  ์ไพรเวท จาํกดั (AFF) / Avanti Frozen Foods Private Limited 
 สาํนกังาน / โรงงาน                           เอช เลขที ่3 พลอ็ตเลขที ่3 เบยเ์มาทน์ วศิาขาปัตตนมั 530 045                    

อานธรประเทศ ประเทศอนิเดยี 
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจาํหน่ายกุง้แชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 10,100,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 เหรยีญรปีู 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 39.67 หรอื 4,006,676 หุน้ 

 6) บริษทั ลคักี้ ยเูน่ียน ฟู้ดส  ์จาํกดั (LUF) 
 สาํนกังาน / โรงงาน                           

 

เลขที ่1/74-75 นิคมอุตสาหกรรมสมทุรสาคร ตําบลทา่ทราย อําเภอเมอืง
สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  
โทรศพัท ์66(0) 3449-0330, 3449-0009  โทรสาร 66(0) 3449-0008 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกปอูดั 
 ทุนจดทะเบยีน 1,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 25.00 หรอื 375,000 หุน้ 
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7) บริษทั บีส ไดเมนช ัน่ จาํกดั (BZD) 
 สาํนกังาน                                       

 

เลขที ่979/79-80 ชัน้ 26 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์66(0) 2298-0345  โทรสาร 66(0) 2298-0331 

 ประเภทธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิารบรหิารการจดัซือ้จดัจา้งผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Procurement) 
 ทุนจดทะเบยีน 5,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 20.00 หรอื 1,000,000 หุน้ 

 8) บริษทั ซีฟู้ ด อินเตอรเ์นช ัน่แนล 2 FZCO (SIC2) / Seafood International Two FZCO 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    เลขที ่1317-1318 JAFZA อาคารวนับวิดิง้ เอ ชัน้ 13 เจเบล อาล ีฟรโีซน ดไูบ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
 ประเภทธุรกจิ การขายและการจดัจาํหน่าย  
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 เอมเิรตสเ์ดอรแ์ฮม 
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 40.00 หรอื 40,000 หุน้ 

 9) บริษทั ซีฟู้ ด อินเตอรเ์นช ัน่แนล 3 FZCO (SIC3) / Seafood International Three FZCO 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    ฟรโีซน ดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
 ประเภทธรุกจิ การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา 
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 เดอรแ์ฮม  
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 50.00 หรอื 50,000 หุน้ 

 10) บริษทั ประชารฐัรกัสามคัคี สมทุรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จาํกดั 
 สาํนกังาน / โรงงาน                    1240/7 ถนนเอกชยั ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร  
 ประเภทธุรกจิ การใหค้าํปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการ 
 ทุนจดทะเบยีน 400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท   
 ชนิด/อตัราสว่น/จาํนวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 25.00 หรอื 1,000 หุน้ 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษทัและบริษทัย่อย 
สายผลติภณัฑ ์   % การถอื 2560 / 2017 2559 / 2016 2558 / 2015

/ กลุม่ธุรกจิ ดาํเนินการโดย  หุน้โดย TU
และบรษิทั

ยอ่ย
รายไดข้าย % รายไดข้าย % รายไดข้าย % 

กลุ่มธรุกิจที่ 1 
1.1.1 ผลติ/
สง่ออกอาหาร
สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็
และบรรจุ
กระป๋อง 

บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  
บจ.ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 
บมจ.สงขลาแคนนิ่ง  
บจ.ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด 
กลุม่ บมจ.แพค็ฟู้ด (งบการเงนิรวม) 
 

TU 
TUM 
SC 
TUS 
PPC 

 

- 
99.66
99.55
51.00
99.73

 

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

9.6 
14.0 
4.5 
1.9 
4.2 

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

9.3 
12.6 
4.4 
1.1 
4.8 

12,182.3 
16,154.6 
5,447.0 
1,009.8 
5,023.9 

9.8 
12.9 
4.4 
0.8 
4.0 

1.1.2 ผลติ/
สง่ออกอาหาร
สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็
และบรรจุ
กระป๋อง 
(ต่างประเทศ) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์ 
บจ.ไทยยเูน่ียน ยุโรป เอสเอเอส (MWB)
บจ.คงิ ออสการ ์เอสเอ 
บจ.เมอรอ์ลอินัซ ์
บจ.ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด 
บจ.รเูกน้ฟิช เอจ ี
บจ.ไทยยเูน่ียน แคนาดา 
บจ.ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 1 

Tri-U
TUE 
KO 

MAA 
YCC 

RGAG
TUCa
SIC1

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
51.00 
80.00 
60.00

13,303.4 
    24,984.6 
1,979.0 
6,872.5 
305.2 
5,030.1 
284.7 

0.5

9.7  
18.3 
1.4 
5.0 
0.2 
3.7 
0.2 
0.0

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

49.8 
142.4 

9.9  
18.9 
1.7 
4.9 
0.3 
4.0 
0.0 
0.1 

13,797.6 
    24,670.4 
2,377.5 
6,010.0 
265.4 

N/A 
N/A 
N/A

11.0  
19.9 
1.9 
4.8 
0.2 

1.2 ผลติ/จาํหน่าย
อาหารสตัว ์

บจ.ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์
บจ.ยเูอสเพท็ นูทรชีัน่

TFM 
USPN

51.00
100.00

4,320.2 
1,170.1

3.2 
0.9

4,080.5 
1,652.3 

3.1 
1.1 

3,604.9 
1,561.1

2.9 
1.2

1.3 ธุรกจิการ
ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

เนือ่งจากกลุ่มธุรกิจน้ีเป็นบริษทัผู้เข้าไปลงทุนถอืหุ้นเท่านัน้ จึงไม่มีรายได้จากการขาย 

กลุ่มธรุกิจที่ 2 
2.1 ผลติ/จาํหน่าย 
บรรจภุณัฑ ์

บจ.เอเชยีนแปซฟิิคแคน  
บจ.ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์ 
 

APC 
TUG 

100.00
98.00

665.7 
154.1 

0.5 
0.1 

628.7 
143.8 

0.5 
0.1 

549.7 
161.1 

0.4 
0.1 

2.2 สนิคา้เกษตร บจ.ทเีอม็เอซ ี
บจ.ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี ่
บจ.ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่ 
บจ.ทเีอม็เค ฟารม์ 

TMAC
TUH 
TCM 
TMK

51.00 
100.00
80.00
94.44

กิจการร่วม
ค้าไม่มีการ
นํารายได้มา
รวมคํานวณ 

-- 
 

กิจการร่วม
ค้าไม่มีการ
นํารายได้มา
รวมคํานวณ 

-- 
 

กิจการร่วม
ค้าไม่มีการ
นํารายได้มา
รวมคํานวณ 

-- 
 

2.3 ธุรกจิจดั
จาํหน่าย 
และดแูลการตลาด 

บจ.ธรี ์โฮลดิง้ (เปลีย่นลักษณะธุรกิจปี 2560)
บจ.ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์
บจ.ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป 
บจ.ไทห่วา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ 

THD 
TUFP
TUO 
TUC

90.00
100.00
99.99
100.00

379.3 
30,265.9 

2.4 
197.3

0.3 
22.2 
0.0 
0.1

1,112.7 
30,100.4 

0.2 
0.6 

0.8 
22.4 
0.0 
0.0 

1,367.3 
30,721.8 

N/A 
N/A

1.1 
24.6 

 รวมรายได้   136,535.2 100.0 134,375.1 100.0 124,904.3 100.0 

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงนิรวม 
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สาํหรบักลุ่มธรุกิจที ่3 เป็นการร่วมทนุ (ไม่เกินกว่า 50%) ซึง่ถือว่าเป็นบริษทัร่วม จึงไม่มีการนํารายได้มารวมในงบการเงิน
น้ี 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากเป็นการแบ่งโครงสร้างรายได้จากการขาย หลังจากหกัรายการระหว่างกนัออกแล้ว ดังนัน้ รายได้ขายจึงจะไม่
ตรงกบังบการเงนิของแต่ละบริษทั 

2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย 

กล ุ่มธรุกิจที่ 1 ส่วนงานผลิต จาํหน่าย และลงทนุในต่างประเทศ 

กล ุ่มธรุกิจที่ 1.1 ผลติและสง่ออกอาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋อง  มผีลติภณัฑห์ลกั 9 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ปลาทนู่าบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสญูญากาศ/บรรจุภาชนะปิดผนึก เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการนําปลาทนู่าสดแชแ่ขง็มาผา่น

กระบวนการคดัสรรละลาย น่ึงใหส้กุดว้ยไอน้ํา และผา่นการแปรรปูเป็นชิน้เน้ือทีส่ะอาด ก่อนบรรจุกระป๋อง ถุงสญูญากาศ 
หรอืภาชนะปิดผนึกอื่นๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้แลว้เตมิสว่นผสมทีเ่พิม่คุณคา่ทางอาหารและรสชาต ิจากนัน้สนิคา้ทีปิ่ด
ผนึกแลว้จะถูกนํามาผา่นกระบวนการสเตอรไิลสแ์ละตรวจสอบคุณภาพ สาํหรบัผลติภณัฑบ์รรจุกระป๋องของบรษิทั แบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ชนิดธรรมดา คอืทนู่าในน้ํามนัพชื น้ํามนัดอกทานตะวนั น้ําเกลอื หรอืน้ําแร ่ตามคาํสัง่ของลกูคา้ 
และชนิดปรุงรส ไดแ้ก่ ปลาทนู่าทีนํ่ามาดดัแปลงเป็นอาหารไทยโดยผสมสว่นประกอบอื่นเพิม่เตมิ และปรงุรสชาต ิไดแ้ก่ ทนู่า
ผดัพรกิ แพนงทนู่า มสัมัน่ทนู่า เขยีวหวานทนู่า ทนู่าผดัพรกิใบกะเพรา และทนู่าสตูรน้ําพรกิผดั เป็นตน้ สาํหรบัปลาทนู่าที่
จดัจาํหน่ายในประเทศจะผลติและจาํหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ซเีลค็ (Sealect)” และไดม้กีารพฒันาสนิคา้ออกมาใหม่
เพื่อขยายตลาดภายในประเทศเพิม่ขึน้ ในปีทีผ่า่นมา ยงัไดม้กีารปรบัโลโกแ้ละบรรจุภณัฑใ์หม้คีวามเป็นสากลและพรเีมยีม
ยิง่ขึน้เพื่อขยายการรบัรูข้องกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติปลาทนู่าบรรจุกระป๋อง ไดแ้ก่ บมจ.ไทย
ยเูน่ียน กรุป๊ บจ.ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนน่ิง บจ.ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์ บจ.ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด กลุม่บจ.
ไทยยเูน่ียน ยโุรป  

2. ปลาซารด์นีและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสญูญากาศ เป็นผลติภณัฑท์ีนํ่าปลาซารด์นี และปลาแมคเคอเรลสดจาก
ทะเลและแชเ่ยอืกแขง็ทีไ่ดม้าตรฐานจากในประเทศและต่างประเทศ มาทาํความสะอาดและผา่นกระบวนการตา่งๆ แลว้เตมิซอส
มะเขอืเทศหรอืน้ํามนัหรอืน้ําเกลอืหรอืนํามาปรงุรสตามความตอ้งการของลกูคา้กอ่นทีนํ่าไปฆา่เชือ้ตามกระบวนการสเตอรไิลส์
และตรวจสอบคณุภาพ ปัจจุบนับรษิทัยงัไดพ้ฒันาสนิคา้ออกมาใหมใ่นรปูแบบของการปรงุรสชาต ิ “ซเีลค็ซารด์นียาํรสเผด็”  
โดยเน้นตลาดภายในประเทศ บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติปลาซารด์นีและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ไดแ้ก่ บมจ.
ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บจ. รเูกน้ฟิช เอจ ีและบจ.คงิ ออสการ ์เอเอส 

3. เน้ือปลาทนู่าสกุแชแ่ขง็เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการนําปลาทนู่าสดมาผา่นกระบวนการคดัสรร ละลาย น่ึงใหส้กุดว้ยไอน้ํา และ
แปรรปู เป็นชิน้เน้ือทีส่ะอาดตามมาตรฐานของลกูคา้ ก่อนบรรจุในถุงสญูญากาศ แลว้จงึนําไปแชแ่ขง็เพือ่รกัษาคุณภาพของ
สนิคา้ ก่อนสง่จาํหน่ายใหโ้รงงานผลติปลาทนู่ากระป๋อง หรอืผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย สาํหรบัวตัถุดบิปลาทนู่าทีใ่ชใ้นการผลติจะ
มหีลายสายพนัธุ ์ เชน่ สกปิแจค็ เยลโลวฟิ์น อลับาคอร ์ เป็นตน้ ขนาดบรรจุของผลติภณัฑม์หีลายขนาดขึน้อยูก่บัคาํสัง่ซือ้
ของลกูคา้ แต่โดยทัว่ไปจะมขีนาดมาตรฐานถุงละ 5 และ 7 กโิลกรมั บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติเน้ือปลาทนู่าสกุแช่
แขง็ คอื บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ 

4. ปลาแซลมอนแชแ่ขง็และรมควนั เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากปลาแซลมอน ทีผ่า่นการคดัสรรตามมาตรฐานคุณภาพจากประเทศ
นอรเ์วย ์และชลิ ีซึง่อุดมคุณคา่ไปดว้ยโปรตนี และโอเมกา้ 3 มาผา่นกระบวนการแปรรปูและเพิม่มลูคา่ ดว้ยเทคนิคในการ
ผลติทีเ่ชีย่วชาญ และชาํนาญ ทาํใหส้ามารถพฒันาจนเป็นสนิคา้หลากหลายรปูแบบ ทีย่งัคงความสดและรสชาตขิองเน้ือ
ปลาไดอ้ยา่งดเียีย่ม  บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติเน้ือปลาแซลมอนแชแ่ขง็ คอื บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ และบจ.เมอรอ์ลิ
อนัซ ์เอสเอเอส  
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5. กุง้แช่แขง็ เป็นผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ากการนํากุ้งขาว (Vannamei) มาผ่านกระบวนการแปรรปู หรอืนํามาตม้ตามกระบวนการ
ผลติที่ได้มาตรฐาน นอกจากน้ี ยงัมกีารนํามาผสมส่วนผสมอื่นๆ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า และเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการสนิคา้ของลูกคา้ ก่อนนําไปแช่แขง็เพื่อบรรจุใสภ่าชนะพรอ้มกระจายสูผู่บ้รโิภคในตลาดทัว่โลก กุง้แช่แขง็ที่
ผลติมทีัง้กุ้งทัง้ตวัแช่แขง็ กุง้เดด็หวัหรอืเดด็หางแช่แขง็ กุ้งต้มแช่แขง็ กุ้งชุบแป้งทอด กุ้งซูช ิ(กุ้งต้มวางบนขา้วปั้นญี่ปุ่ น) 
เป็นตน้ บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติกุง้แชแ่ขง็ ไดแ้ก่ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ บจ.ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด และบจ.โอคนิอสฟู้ด  

6. ปลาหมกึแชแ่ขง็ เป็นผลติภณัฑท์ีนํ่าปลาหมกึกระดอง ปลาหมกึกลว้ย และปลาหมกึสาย ซึง่นําเขา้จากต่างประเทศ มาผา่น
การแปรรปูหรอืนํามาผสมกบัสว่นผสมอื่นๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ และใสใ่จในคุณภาพเชน่เดยีวกบักุง้แชแ่ขง็ ประกอบดว้ย
รปูแบบต่างๆ เพือ่เพิม่มลูคา่ของสนิคา้ เชน่ ปลาหมกึชุบแป้งทอด ปลาหมกึซาชมิ ิ (ปลาหมกึแลว่างบนขา้วปัน้ญีปุ่่ น) เป็น
ตน้ บรษิทัในกลุ่มซึง่ดาํเนินการผลติปลาหมกึแชแ่ขง็ คอื บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  

7. อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เป็นผลติภณัฑท์ีนํ่าวตัถุดบิ อาทเิช่น เน้ือป ู เน้ือกุง้ แซลมอน และหอยลาย ทีค่ดัสรรแลว้มาแกะ
เปลอืกและผา่นการแปรรปูก่อนบรรจุกระป๋อง ขนาด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ ์ นอกจากน้ี ยงัมกีารนํามาบรรจุแบบ 
พลาสเจอรไ์รสใ์นกลอ่งพลาสตกิปิดฝา ถุงสญูญากาศ หรอืภาชนะปิดผนึกอื่นๆ และสง่ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนนําสง่ให้
ลกูคา้ทัว่โลก บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง คอื บมจ.สงขลาแคนน่ิง บมจ.แพค็ฟู้ด บจ. ไทร-ยู
เน่ียน ซฟู้ีดส ์และบจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี

8. อาหารพรอ้มรบัประทานเป็นผลติภณัฑ์อาหารปรุงสาํเรจ็รปูแช่แขง็ ปรุงดว้ยวตัถุดบิที่ผ่านการคดัสรรอย่างพถิพีถินั ประกอบกบั
ส่วนผสม และเครื่องปรุงที่ส ัง่จากต่างประเทศสาํหรบัเมนูอาหารนานาชาติ หรอืเครื่องปรุงที่มากคุณค่าของสมุนไพร
สาํหรบัเมนูอาหารไทยสตูรตน้ตํารบั จากนัน้ นํามาผ่านกระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ ถูกหลกัอนามยั คงความอรอ่ย
เหมอืนปรงุเสรจ็ใหม่ๆ  โดย บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ บมจ.แพค็ฟู้ด และบจ. เจา้พระยาหอ้งเยน็ เป็นผูผ้ลติ 

9. เบเกอรี ่ เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการคดิคน้และพฒันาอยา่งสรา้งสรรค ์ ภายใตก้รรมวธิอีนัทนัสมยั เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่ ี
คุณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ พายทนู่า พายผกัโขม บราวน่ี เป็น
ตน้ โดย บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ เป็นผูผ้ลติ 

10. อาหารสตัวเ์ลีย้งบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสญูญากาศ/บรรจุภาชนะปิดผนึกไดจ้ากการนําเน้ือปลาทนู่าสว่นทีต่ดิเลอืดซึง่แยกไว้
จากการผลติปลาทนู่าสกุแชแ่ขง็มาผา่นการแปรรปู โดยผสมกบัเน้ือปลาอื่นๆ เชน่ ปลาซารด์นี และสว่นผสมอื่น เชน่ เยลลี ่
และวติามนิ ก่อนนําไปบรรจุกระป๋อง ถุงสญูญากาศ หรอืภาชนะปิดผนึกอื่นๆ ในปัจจุบนั นอกจากสง่ออกไปยงัต่างประเทศ
แลว้ ยงัไดม้กีารเปิดตลาดในประเทศ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “เบลลอตตา้” โดยมบีรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ธรี ์โฮลดิง้ จาํกดั เป็น
ผูด้แูลดา้นการตลาด (ภายในประเทศ) บรษิทัในกลุม่ซึง่ดาํเนินการผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง ไดแ้ก่ บจ.ไทยรวมสนิพฒันา
อุตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนน่ิง บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์และ บจ.ยเูอสเพท็ นูทรชีัน่ 
นอกจากน้ี บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุป๊ ยงัเป็นผูผ้ลติอาหารวา่งในรปูแบบต่างๆ เชน่ ปลาเสน้ ปลาแผน่ ปลาหมกึอบกรอบ คางกุง้

ทอด เป็นตน้ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ "ฟิชโช (Fisho)" และ “โมโนร ิ(Monori)” โดยในปีทีผ่า่นมา บรษิทัไดป้รบัภาพลกัษณ์ใหม ่ทัง้
รสชาตแิละโลโก ้ตลอดจนบรรจุภณัฑ ์

กล ุ่มธรุกิจที่ 1.2 ผลติและจาํหน่ายอาหารสตัว ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 
ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารกุง้ชนิดต่างๆ เชน่ กุง้กุลาดาํ กุง้ขาว กุง้กา้มกราม เป็นตน้ และอาหารปลาชนิดต่างๆ 

เชน่ ปลานิล ปลาสลดิ ปลากระพง เป็นตน้ โดยมสีดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 81 และ 19 ตามลาํดบั ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “โปรฟีด” 
“เอฟซอีาร”์ “นานาม”ิ “แอควาฟีด” “โชบุ” และ “ดโีกรว”์  ซึง่ปัจจุบนัจาํหน่ายทัง้ภายในประเทศและสง่ออก 

กล ุ่มธรุกิจที่ 1.3 ธุรกจิการลงทุนในต่างประเทศ  เป็นการจดัตัง้บรษิทัในต่างประเทศ ดงัน้ี 
1) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั) เพือ่เขา้ไปลงทุนในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิทีน่่าสนใจในสหรฐัอเมรกิา ดงัน้ี 
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- ลงทุนในสดัสว่น 100% ในบรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จาํกดั (ชคิเกน้ออฟเดอะซ)ี ซึง่เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเล
แปรรปูและบรรจุกระป๋อง อนัดบั 3 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ลงทุนในสดัสว่น 82% ในบรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์ จาํกดั (ชคิเกน้ออฟเดอะซ ี โฟรเซ่น ฟู้ดส)์ เป็นผูนํ้าเขา้และ
จาํหน่ายอาหารทะเลแชแ่ขง็ ซึง่ในปี 2554 บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จาํกดั และบรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์จาํกดั  
(ชคิเกน้ออฟเดอะซ ี โฟรเซ่น ฟู้ดส)์ ไดด้าํเนินการควบรวมกจิการ โดยเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปร
ดกัส ์จาํกดั” และสดัสว่นในการลงทุนเปลีย่นเป็น 68.97% ในหุน้สามญั และ 100% ในหุน้บุรมิสทิธ ิ

- ลงทุนในสดัสว่น 100% ในบรษิทั ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ จาํกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายอาหารสตัวท์ัง้แบบแหง้และแบบ
เปียก 

2) ประเทศเวยีตนาม โดยบรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ลงทุนในสดัสว่น 83% ในบรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั 
ซึง่เป็นผูผ้ลติอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ปัจจุบนัไดม้กีารซือ้หุน้เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิจนครบ 100%  

3) ประเทศฝรัง่เศส ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั เพือ่เขา้ไปลงทุนในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิในประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเขา้ไปลงทุนในสดัสว่น 100% ในกลุม่บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จาํกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องแบบครบวงจรโดยมเีครือ่งหมายการคา้เป็นของตนเอง มฐีานการผลติอยูท่ีป่ระเทศฝรัง่เศส โปรตุเกส กาน่า 
และซเีชลส ์ และสง่ไปจาํหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิาเหนือ อเมรกิาเหนือ และอเมรกิาใต ้
นอกจากน้ี ยงัลงทุนในสดัสว่น 100% ในบจ.เมอรอ์ลอินัซ ์เอสเอเอส ซึง่เป็นผูผ้ลติแซลมอนรมควนัชัน้นําของยโุรป 

4) ประเทศนอรเ์วย ์ โดยบรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์ โฮลดิง้ จาํกดั บรษิทัยอ่ย 100% ไดไ้ปจดัตัง้บรษิทั ไทยยเูน่ียน 
นอรเ์วย ์เอเอส จาํกดั เพือ่เขา้ซือ้หุน้ 100% ในบรษิทั คงิ ออสการ ์เอเอส จาํกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติปลาบรรจุกระป๋องทีต่ดิหน่ึง
ในสบิอนัดบัแบรนดอ์าหารทะเลโลก 

5) ประเทศแคนาดา โดยบรษิทั ไทยยเูน่ียน อยี ูซฟู้ีด 1 เอสเอ  จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนในสดัสว่น 80% ในบรษิทั ไทยยเูน่ียน 
แคนาดา จาํกดั ผูผ้ลติและจาํหน่ายลอ็บสเตอรใ์นแถบแอตแลนตกิเหนือ ภายใตแ้บรนด ์ เล เพช็เชอะร ี เดอ เชซนู์ส ์ (Les 
Pecheries de Chez Nous) 

กล ุ่มธรุกิจที่ 2 ส่วนงานสนับสนุนธรุกิจ 

กล ุ่มธรุกิจที่ 2.1 ผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ประกอบดว้ย 2 บรษิทั ดงัน้ี 

1.  บริษทั เอเชยีนแปซฟิิคแคน จํากดั  
ดาํเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายภาชนะบรรจุอาหาร ทัง้ประเภทกระป๋องเหลก็และกระป๋องอลูมเินียมสาํหรบับรรจุอาหาร ซึ่ง 
บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ลงทุนในบรษิทัเอเชยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั ผ่านทางบรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) ปัจจุบนั
ผลติภณัฑข์องบรษิทั เอเชยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั ไดจ้าํหน่ายใหก้บับรษิทัในกลุม่ไทยยเูน่ียนประมาณ 84% 

2.  บริษทั ไทยยูเนีย่น กราฟฟิกส์ จํากดั   
ดําเนินธุรกจิผลติสิง่พมิพ์ทัว่ไปรวมถึงฉลากสนิค้า ลูกค้าของบรษิทัประมาณ 65% ได้แก่ บรษิทัในกลุ่มไทยยูเน่ียน ซึ่ง
มกัจะเป็นงานฉลากสนิคา้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัมงีานพมิพท์ัว่ไป เช่น พอ็กเกต็บุค้ ใบปลวิ โปสเตอร ์เป็นตน้ รวมถงึมกีาร
เพิม่สายการผลติในรปูแบบของกลอ่งสนิคา้ขึน้ เพือ่ขยายตลาดและเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทั 

กล ุ่มธรุกิจที่ 2.2 สนิคา้เกษตร ประกอบดว้ย 4 บรษิทั ดงัน้ี 

1. บริษทั ไทยยูเนีย่น แฮชเชอรี ่จํากดั 
เป็นบรษิทัทีก่่อตัง้ขึน้ โดยบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั เพื่อประกอบกจิการโรงเลีย้ง พฒันาสายพนัธุกุ์ง้ และอนุบาล

ตวัอ่อนกุ้ง สําหรบัผลติและจําหน่ายลูกกุ้งให้กบัลูกค้าของกลุ่มบรษิัท และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศ ตัง้อยู่ที่อําเภอตะกัว่ทุ่ง 
จงัหวดัพงังา ปัจจุบนับรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั (TMAC) เป็นผูถ้อืหุน้และดแูลการลงทุนแทน TFM 
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2. บริษทั ทีซเีอ็ม ฟิชเชอรี ่จํากดั 
เป็นบรษิทัที่ก่อตัง้ขึน้ โดยบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล์ จํากดั เพื่อประกอบกจิการเพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ เพื่อจําหน่ายและ

เป็นฟาร์มตวัอย่าง ตัง้อยู่ที่อําเภอละงู จงัหวดัสตูล ปัจจุบนับรษิทั ทเีอ็มเอซี จํากดั (TMAC) เป็นผู้ถือหุ้นและดูแลการลงทุนแทน 
TFM 

3. บริษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จํากดั 
เป็นบรษิทัที่ก่อตัง้ขึน้ โดยบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล์ จํากดั เพื่อประกอบกจิการเพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ เพื่อจําหน่ายและ

เป็นฟารม์ตวัอย่าง ตัง้อยู่ที่อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ปัจจุบนับรษิทั ทเีอม็เอซ ีจํากดั (TMAC) เป็นผูถ้อืหุ้นและดูแลการลงทุนแทน 
TFM 

4. บริษทั ทีเอ็มเอซ ีจํากดั 
เป็นบรษิัทที่ก่อตัง้ขึ้นใหม่เดอืนธนัวาคม 2555 โดยบรษิัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จํากดั ร่วมทุนกบับรษิัท มติซูบิชิ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั ในอตัรา 51:49 เพื่อลงทุนในกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ ปัจจุบนัไดเ้ขา้ไปลงทุนและดูแลการดําเนินงานของ 
TUH, TCM และ TMK ในอตัรา 100.00%, 80.00% และ 94.44% ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัทัง้สามตามลาํดบั 

กล ุ่มธรุกิจที่ 2.3 ธุรกจิจดัจาํหน่ายและดแูลการตลาด ไดแ้ก่ 

1) บรษิทั ธรี ์โฮลดิง้ จํากดั ดูแลจดัการการตลาดภายในประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์อาหารว่าง ภายใตเ้ครื่องหมาย
การค้า “ฟิชโช” กลุ่มผลติภณัฑ์ปลากระป๋อง ได้แก่ ปลาทูน่าปรุงรส ทูน่าแซนด์วชิสเปรด และแซลมอนแซนด์วชิสเปรด 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซเีลค็” และกลุ่มผลติภณัฑ์อาหารสตัวเ์ลีย้ง ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “เบลลอตต้า” “มารโ์ว่” 
ทัง้น้ีจะเน้นวตัถุดบิทีบ่รษิทัในกลุ่มใชอ้ยู่แลว้ เช่น อาหารทะเล เพื่อเป็นการสนับสนุนและสอดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิใน
กลุม่ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นอาหารทะเล 

2) บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์ซึ่งตัง้อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผูนํ้าเขา้และจดัจําหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็ใน
ทวปีอเมรกิา 

3) บรษิทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป จํากดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลติภณัฑ์ในกลุ่มบรษิทั โดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิคสผ์่านระบบ
เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้เวบ็ไซต์ชื่อ www.qfreshshop.com โดยมุ่งเน้นการคดัสรร ผลติ และนําเสนอสนิค้าอาหาร
ทะเลแชแ่ขง็ทีม่คีุณภาพทีด่ใีหแ้ก่ผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบการธุรกจิทางดา้นอาหาร 

4) Red Lobster Master Holdings, L.P. ดาํเนินธุรกจิเครอืขา่ยรา้นอาหาร Red Lobster และธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคบรรจุ
ภณัฑท์ีเ่กีย่วกบั Red Lobster รวมถงึการใหส้ทิธใินการประกอบธุรกจิ (Franchise) รา้นอาหาร Red Lobster 

สิทธิประโยชน์จากการได้รบับตัรส่งเสริม 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนดงัน้ี 

1. บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและยงัคงใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล 
จาํนวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 
1.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1831(2) / 2551 ลงวนัที่ 26 สงิหาคม 2551 สาํหรบัอาหารสาํเรจ็รูปหรอืกึ่งสาํเรจ็รปูบรรจุภาชนะ

ผนึก อาหารพรอ้มรบัประทานแชแ่ขง็ สตัวน้ํ์าแชแ่ขง็ อาหารจากขา้วหรอืธญัพชื และอาหารสตัวบ์รรจุภาชนะผนึก โดย
เริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2553 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริมมี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ โดยจะต้องมกีารลงทุนหรอืมคี่าใช้จ่ายในการ
วิจัยพัฒนาหรือออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข ัน้สูง และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
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สถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจิยั ทีส่าํนกังานใหค้วามเหน็ชอบรวมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 1 ของมลูค่ายอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก หรอืมคี่าใชจ้่ายรวมกนัไมน้่อยกวา่ 150 ลา้นบาท แลว้แต่มลูค่าใดตํ่ากวา่ หากไมส่ามารถปฎบิตัไิดต้าม
เงือ่นไขจะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้ไมเ่กนิ 279,000,000 บาท สาํหรบักิจการผลิตสตัวน์ํ้าแช่แขง็ อาหารจากขา้ว
หรอืธญัพชื และอาหารสตัวบ์รรจภุาชนะผนึก โดยจะปรบัเปลีย่นตามจาํนวนเงนิลงทุนโดยไมร่วมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีนที่แท้จรงิในวนัเปิดดําเนินการตามโครงการ (อ้างถึง: หนังสอืการอนุมตัใิห้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์ตาม
นโยบาย (STI) เลขที ่อก 0905/002719 ลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2555) 

- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม มี
กําหนดเวลาแปดปี สาํหรบัการผลิตอาหารสาํเรจ็รปูหรือกึ่งสาํเรจ็รปูบรรจุภาชนะผนึก และอาหารพร้อม
รบัประทานแช่แขง็ นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

1.2 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1636(1) / 2554 ลงวนัที่ 2 มถุินายน 2554 สาํหรบัผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ โดยยงัไม่มรีายได้
จากการประกอบกจิการ (อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการฯ) สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม มี
กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

- บรษิทัไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สบิของอตัราปกตมิี
กาํหนดเวลาหา้ปี นบัจากวนัทีพ่น้กาํหนดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

1.3 บตัรสง่เสรมิเลขที ่2289(2) / 2557 ลงวนัที ่10 ตุลาคม 2557 สาํหรบัผลติอาหารสาํเรจ็รปูบรรจุภาชนะผนึก สตัวน้ํ์าแช่
แข็งและอาหารกึ่งสําเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมบรโิภคแช่แข็ง โดยยงัไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ สทิธิ
ประโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีาํหนดเวลาแปดปี สาํหรบักิจการผลิตอาหาร
สาํเรจ็รปูบรรจุภาชนะผนึก สตัว ์นํ้าแช่แขง็และอาหารกึ่งส ําเรจ็ร ูปแช่แขง็ นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการ
ประกอบกจิการ  

- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม มี
กําหนดเวลาแปดปี ส ําหรบัการผลิตอาหารส ําเรจ็ร ูปพร้อมบริโภค  นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการประกอบ
กจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

1.4 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1493(2) / 2558 ลงวนัที่ 10 เมษายน 2558 สาํหรบัสตัว์น้ําแช่แขง็และอาหารกึ่งสาํเรจ็รูปแช่แขง็ 
อาหารพรอ้มรบัประทานแชแ่ขง็ โดยยงัไมม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการ สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี สาํหรบักิจการผลิตสตัว ์
นํ้าแช่แขง็และอาหารกึ่งสาํเรจ็รปูแช่แขง็ นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม มี
กําหนดเวลาแปดปี ส ําหรบัการผลิตอาหารส ําเรจ็ร ูปพร้อมบริโภค  นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการประกอบ
กจิการ  



                                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560 
 

(32)  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

1.5 บตัรสง่เสรมิเลขที ่59-0781-1-00-0-0 ลงวนัที ่16 มถุินายน 2558 การสง่เสรมิการลงทุนในกจิการ “สาํนกังานใหญ่ขา้ม
ชาต”ิ โดยจะตอ้งกํากบัดูแลกจิการของสาขา หรอืบรษิทัในเครอืในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ โดยมขีอบขา่ย
ธุรกจิดงัน้ี 
1.5.1 การบรหิารงานทัว่ไป การวางแผนทางธุรกจิ และการประสานงานธุรกจิ 
1.5.2 การจดัหาวตัถุดบิและชิน้สว่น 
1.5.3 ศนูยบ์รหิารเงนิ (TREASURY CENTER : เลขทีใ่บอนุญาต TC255801) 
โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2559 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- ตามมาตรา 25 ใหไ้ดร้บัอนุญาตนําคนต่างดา้วซึง่เป็นชา่งฝีมอืและผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้
- ตามมาตรา 26 ให้บุคคลตามมาตรา 25 ไดร้บัอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่การทํางานที่คณะกรรมการให้
เหน็ชอบ 

- ตามมาตรา 37 ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหนํ้าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
# ไมไ่ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ในการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล # 

2. บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จํากดั ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิติ
บุคคล จาํนวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

2.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1755(3) / 2555 ลงวนัที่ 19 มถุินายน 2555 สาํหรบัอาหารสาํเรจ็รปูหรอืกึ่งสาํเรจ็รปูแช่แขง็ โดย
เริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2558 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 
มกีาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลที่ไดร้บัจากกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

2.2 บตัรสง่เสรมิเลขที ่2578(2) / 2555 ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2555 สาํหรบัอาหารสาํเรจ็รปูหรอืกึ่งสาํเรจ็รปูบรรจุภาชนะผนึก 
อาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภค และอาหารสตัว์บรรจุภาชนะผนึก โดยยงัไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ สิทธิ
ประโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีาํหนดเวลาแปดปี สาํหรบักิจการผลิตอาหาร
ส ําเร จ็ร ูปหรือกึ่งส ําเร จ็ร ูปบรรจุภาชนะผนึกและกิจการผลิตอาหารสตัว ์ นับแต่วนัที่เริม่มีรายได้จากการ
ประกอบกจิการ  

- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม มี
กําหนดเวลาแปดปี ส ําหรบัการผลิตอาหารส ําเรจ็ร ูปพร้อมบริโภค  นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการประกอบ
กจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

2.3 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 2871(2) / 2555 ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2555 สําหรบักิจการผลติน้ําน่ึงปลาเขม้ขน้ และน้ํามนัปลา
บรสิทุธิ ์โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2559 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
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- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

2.4 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 60-0346-1-00-1-0 ลงวนัที่ 23 มนีาคม 2560 สําหรบักิจการผลติน้ํามนัปลา (FISH CRUDE OIL) 
โดยยงัไมม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการ สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาหา้ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลที่ไดร้บัจากกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

3. บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จํากดั (มหาชน) ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
จาํนวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย  
3.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1068(2) / 2553 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2553 สําหรบักิจการผลติอาหารสําเรจ็รูป และกึ่งสําเรจ็รูป

บรรจุภาชนะผนึก และอาหารสตัว ์โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2554 สทิธิ
ประโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีาํหนดเวลาแปดปี สาํหรบักิจการผลิตอาหาร
สตัว  ์นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- บริษัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม มี
กาํหนดเวลาแปดปี สาํหรบัการผลิตอาหารสาํเรจ็รปู และกึ่งสาํเรจ็รปูบรรจภุาชนะผนึก นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้
จากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล  

3.2 บตัรสง่เสรมิเลขที ่2197(2) / 2553 ลงวนัที ่9 พฤศจกิายน 2553 สาํหรบักจิการผลติตวักระป๋อง ชนิด 2 ชิน้ โดยเริม่มี
รายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่12 ตุลาคม 2554 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

3.3 บตัรสง่เสรมิเลขที ่58-2085-0-00-1-0 ลงวนัที่ 24 สงิหาคม 2558 สาํหรบักจิการผลติอาหารสาํเรจ็รปูและกึ่งสาํเรจ็รปู
บรรจุภาชนะผนึก และอาหารสตัว ์โดยยงัไมม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการ สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ  
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- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

4. บรษิัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จํากดั ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิติบุคคล ใน
กจิการผลติอาหารสตัวผ์สมสาํเรจ็รปู จาํนวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย 
4.1 โรงงานที่จงัหวดัสงขลา - บตัรตรส่งเสรมิเลขที่ 1042(2) / 2554 ลงวนัที่ 11 มกราคม 2554 โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรก

จากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2559 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
-  บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ 

-  ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

4.2 โรงงานทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร  
4.2.1 บตัรสง่เสรมิเลขที ่2259(2) / 2555 ลงวนัที ่5 กนัยายน 2555 โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ 
เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 
-  บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

4.2.2 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 58-1973-0-00-1-0 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 สาํหรบักจิการผลติอาหารสตัว ์โดยเริม่มี
รายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2559 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

5. บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนสาํหรบักจิการผลติผลติภณัฑจ์ากสตัวน้ํ์า ตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่
1009(2) / 2558 ลงวนัที่ 6 มกราคม 2558 โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2560 
สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื 

- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

6. บรษิทั ทเีอ็น ฟายน์ เคมคีอลส ์จํากดั ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในกิจการผลติน้ํามนัปลากึ่งบรสิุทธิ ์ตามบตัรส่งเสรมิ
เลขที ่1686(2) / 2552 ลงวนัที ่11 กนัยายน 2552 โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 
2553 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื  
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- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิ
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน  ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกีําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการ
ประกอบกจิการ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิ
ได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

7. บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและยงัคงใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล จาํนวน 1 ฉบบั 
ไดแ้ก่ บตัรสง่เสรมิเลขที่ 59-0340-0-00-1-0 ลงวนัที่ 7 มนีาคม 2559 สาํหรบัสตัวน้ํ์าแช่แขง็ และอาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็ 
โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2559 สทิธปิระโยชน์สาํคญัทีไ่ดร้บั คอื  

- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่
เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษี
เงนิได ้ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(ก) นโยบายการตลาด  
บรษิทัมนีโยบายการดาํเนินงานทางดา้นการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และภารกจิ ดงัน้ี 
1) การให้ความสําคญักบัฐานลูกค้าเดมิและใหม่ โดยบรษิทัจะรกัษาฐานลูกค้าเดมิในแต่ละตลาดและแต่ละผลติภณัฑ์ให้

ยัง่ยนื รวมถงึการเพิม่จาํนวนลกูคา้ใหม ่จากตลาดหรอืชอ่งทางการขายใหม่ๆ   
2) นําเสนอผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพดี ได้มาตรฐานระดบัสากล รวมถึงบรกิารหลงัการขายที่เหมาะสมและตรงตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กดินวตักรรมทางการตลาดใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
3) เน้นการทาํธุรกจิทีม่คีวามโปรง่ใส ตรงไปตรงมา ซื่อสตัย ์เป็นธรรม ไมเ่อาเปรยีบลกูคา้ 
4) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุดผ่านสว่นผสมทางการตลาดที่

เหมาะสม ตลอดจนการคาํนึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5) หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  จากการเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑอ์าหารทะเลใหม้ากขึน้ 
6) ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติกบัลกูคา้ 

สดัส่วนของรายได้จากการขายของกล ุ่มบริษทั 
ผลิตภณัฑ ์ ร้อยละของรายได้จากการขาย 

 2559 2560 
- ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู 45.4% 44.8% 
- ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแชแ่ขง็ แชเ่ยน็ และธุรกจิที่
เกีย่วขอ้ง 

41.6% 42.0% 

- ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่ และอื่นๆ 13.0% 13.2% 

การจดัจาํหน่ายของกล ุ่มบริษทั 
ประเทศ ร้อยละของการจดัจาํหน่าย 

 2559 2560 
- สหรฐัอเมรกิา 39.4% 37.9% 
- สหภาพยโุรป 32.5% 31.6% 
- ภายในประเทศ 8.3% 9.5% 
- ญีปุ่่ น 6.4% 6.2% 
-  อื่นๆ* 13.4% 14.8% 

หมายเหตุ: * อืน่  ๆรวมถงึประเทศอืน่ในทวีปเอเชยี ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่  ๆ
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(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

การผลิตปลาและอาหารทะเลท ัว่โลกเติบโตเพ่ิมมากขึน้อนัเน่ืองจากการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํ้า 
ปรมิาณปลาที่มอีย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืเป็นสิง่สําคญัสูงสุดสําหรบัธุรกิจของไทยยูเน่ียน ในช่วงสามปีที่ผ่านมา การผลติปลาและ
อาหารทะเลทัว่โลกมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีอยู่ทีร่อ้ยละ 1.4 (2558-2560) มปีรมิาณ 174 ลา้นตนัในปี 2560 ซึ่งเป็นผลสบื
เน่ืองมาจากการเตบิโตของการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าเป็นหลกัที่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 48 ของปรมิาณการผลติทัง้หมด จากขอ้มูลของ
องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าของโลกมอีตัราเพิม่มากขึน้โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 4.5 
ระหวา่งปี 2558-2560 ซึง่จะมแีนวโน้มสงูขึน้ในอตัราทีเ่ท่ากนัในทศวรรษต่อไปดว้ย อยา่งไรกต็าม ปรมิาณการจบัปลาตามธรรมชาติ
จะยงัคงทีต่่อไป 
จากมุมมองของผูบ้รโิภคทัว่โลก ความตอ้งการบรโิภคปลาและอาหารทะเลยงัคงมสีดัสว่นมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัโปรตนีชนิดอื่นๆ ในปี
น้ี ปรมิาณการบรโิภคปลาและอาหารทะเลต่อคนของโลกเพิม่สงูขึน้มากกวา่ 20 กโิลกรมัต่อปี และคาดวา่จะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 7 
ไปจนถงึ 21.8 กโิลกรมัต่อปีในปี 2568 อนัเน่ืองมาจากการบรโิภคปลาและอาหารทะเลของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก เช่น อนิโดนีเซยี 
มาเลเซีย และจนี ที่มอีตัราการบรโิภคอาหารทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเป็นอย่างมาก ปรมิาณการจบัปลาโดยธรรมชาติจะไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการเหลา่น้ีได ้ดงันัน้ การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจงึมบีทบาทสาํคญัเป็นอยา่งยิง่  

     ปริมาณการผลิตปลา (ล้านตนั)   ปริมาณการบริโภคปลาต่อคน (กิโลกรมัต่อปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า: FAO Globefish Highlights 2017 

โอกาสการเติบโตของอตุสาหกรรมปลาและอาหารทะเลในเชิงบวก 
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลแปรรูปของโลกมอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่รอ้ยละ 2.1 (2558-
2560) มมีลูค่า 78.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2560 จากขอ้มลูของ Euromonitor และคาดวา่จะมอีตัราการขยายตวัต่อปีรอ้ยละ 2.8 
ในปี 2561 ซึ่งเป็นอตัราการขยายตวัที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก การบรโิภคที่สงูขึน้ และการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีม่ากขึน้ 
สถานการณ์ทางการตลาดจาํแนกตามภมูภิาค 
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกและยุโรปเป็นผูนํ้าตลาดของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลแปรรปูของโลกคดิเป็นรอ้ยละ 43 และ 36 ของ
มลูคา่ตลาดปลาและอาหารทะเลของโลกในปี 2560 ตามลาํดบั ในขณะทีภู่มภิาคอเมรกิาเหนือเป็นผูนํ้าตลาดปลาและอาหารทะเลแปร
รปูอนัดบัทีส่ามซึง่สว่นใหญ่นําเขา้ปลาและอาหารทะเลมาจากเอเชยีแปซฟิิกและละตนิอเมรกิา ในปี 2561 ตลาดของประเทศทีพ่ฒันา
แลว้เหลา่น้ีต่างมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้สูภ่าวะอิม่ตวัและมอีตัราการขยายตวัทีต่ํ่ากวา่ตลาดเกดิใหม ่(Emerging Markets) ในละตนิอเมรกิา 
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา (เชน่ อารเ์จนตนิา อยีปิต ์โมรอ็คโค ไนจเีรยี และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์  
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(38)  

ภูมภิาคตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเป็นภูมภิาคทีม่อีตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีสงูทีส่ดุรอ้ยละ 13 (2558-2560) และคาดวา่จะมี
มลูค่าสงูถงึ 5.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2561 การขยายตวัน้ีมาจากผูบ้รโิภคหนัมาบรโิภคอาหารทะเลทีม่คีุณภาพมากขึน้ซึ่งเป็น
ผลมาจากรายไดท้ีใ่ชจ้่ายไดจ้รงิ (Disposable income) เพิม่ขึน้ การขยายตวัของเมอืง การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค และ
การดแูลสขุภาพมากขึน้ 
สถานการณ์ทางการตลาดจาํแนกตามกลุม่ผลติภณัฑ ์
ในปี 2560 กลุ่มผลติภณัฑป์ระเภทปลาและอาหารทะเลแช่เยน็ (Chilled) มสีดัสว่นมากทีส่ดุในโลก หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48 ของมลูค่า
ตลาดทัง้หมด และเน่ืองจากประชากรทัว่โลกมคีวามใสใ่จสขุภาพมากขึน้และมคีวามตอ้งการอาหารทีม่คีุณภาพเพิม่สงูขึน้ ทาํใหก้ลุ่ม
ผลติภณัฑ์ประเภทปลาและอาหารทะเลแช่เยน็จะยงัคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด โดยมอีตัราเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.4 ในปี 
2561 ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเป็นภูมภิาคที่บรโิภคปลาและอาหารทะเลแช่เยน็มากที่สุดในโลก (โดยเฉพาะญี่ปุ่ น จนี และเกาหลใีต้) 
เพราะผูบ้รโิภคชื่นชอบอาหารทะเลสดและแชเ่ยน็มากกวา่ 
ในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาและอาหารทะเลกระป๋อง (Ambient) และแช่เยือกแข็ง (Frozen) จะ
ขยายตวัมากที่สดุรอ้ยละ 4.1 และ 3.9 ตามลําดบั ซึ่งมากกวา่กลุ่มผลติภณัฑป์ระเภทแช่เยน็ อนัเป็นผลมาจากการเตบิโตของตลาด
เกดิใหม่ในตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และละตนิอเมรกิา ผูบ้รโิภคในแถบน้ีมกัจะซื้ออาหารทะเลกระป๋องเพราะสะดวก ราคาไม่แพง 
และมอีายกุารเกบ็รกัษาผลติภณัฑท์ีย่าวนานกวา่ผลติภณัฑอ์าหารทะเลประเภทอื่น  

มลูค่าตลาดปลาและอาหารทะเลแปรรปูจาํแนกตามภมูิภาค (พนัล้านเหรียญสหรฐั) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: Euromonitor 

มลูค่าตลาดปลาและอาหารทะเลจาํแนกตามกล ุ่มผลิตภณัฑ ์(พนัล้านเหรียญสหรฐั) 

 
ทีม่า: Euromonitor 
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(39)  

สภาวการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มราคาของวตัถดุิบหลกั: ปลาทนู่า ก ุ้ง และปลาแซลมอน 
จากขอ้มลูของ FAO ระบุว่า ปลาทูน่า กุง้ และปลาแซลมอน เป็นอาหารทะลทีนิ่ยมคา้ขายกนัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42 ของมลูค่า
อาหารทะเลทัง้หมด ซึ่งผลติภณัฑท์ัง้สามประเภทน้ียงัเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทั หรอืคดิเป็นสดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 70 ของรายได้
ของไทยยเูน่ียนทัง้หมด ดงันัน้ ไทยยเูน่ียนจงึตอ้งตดิตามแนวโน้มราคาตลาดโลกของแต่ละสายพนัธุอ์ยา่งใกลช้ดิ 
ปลาทนู่า 
ปลาทูน่าพนัธุท์อ้งแถบ (Skipjack) เป็นสายพนัธุท์ี่นิยมใชใ้นการผลติปลาทูน่ากระป๋องและปลาทูน่าแปรรปูมากทีสุ่ด จากขอ้มลูของ 
FAO พบว่า ประมาณร้อยละ 48 ของปลาทูน่าผลิตมาจากปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ รองลงมาได้แก่ ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง 
(Yellowfin) ปลาทูน่าพันธุ์ตาโต (Bigeye) ปลาทูน่าพันธุ์แกลบและพันธุ์หลอด (Frigate and Bullet) ปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว 
(Albacore) และอื่นๆ  

ผลผลิตปลาทนู่าท ัว่โลกที่ได้จากการจบัตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงจาํแนกตามสายพนัธ ุใ์นปี 2558 

 
 
                                                               ทีม่า: FAO Globefish Highlights 2017 

แนวโน้มของราคาปลาทนู่าพนัธุท์อ้งแถบและปลาทนู่าพนัธุค์รบีเหลอืงค่อนขา้งมคีวามสมัพนัธก์นัในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา  อุปสงคแ์ละ
อุปทานของปลาทัง้สองสายพนัธุม์คีวามคลา้ยคลงึกนั กล่าวคอื ปลาทัง้สองพนัธุถ์ูกจบัดว้ยเรอืชนิดเดยีวกนัและถูกขายใหก้บัโรงงาน
แปรรปูเดยีวกนั ทําใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานผนัแปรอย่างสอดคลอ้งกนั อย่างไรกต็าม เน่ืองจากปลาทูน่าพนัธุค์รบีเหลอืงมอีายุยนืกว่า
และขนาดใหญ่กว่า จงึทําให้มรีาคาสูงกว่าพนัธุ์ท้องแถบ ในขณะที่ปลาทูน่าพนัธุ์ครบียาวมกีารกระจายพนัธุ์ในวงกว้างและมกีาร
อพยพถิน่ฐานเสมอ ส่งผลใหป้รมิาณการจบัปลาทูน่าพนัธุน้ี์มคีวามแตกต่างกนัสงูมากตัง้แต่ 170 ถงึ 255,000 ตนัในช่วงระยะเวลา 
25 ปีทีผ่่านมา ซึง่ปลาทนู่าพนัธุค์รบียาวน้ีเป็นทีนิ่ยมมากโดยเฉพาะในตลาดสหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากมรีปูลกัษณะภายนอกทีด่ดูทีาํให้
สามารถตัง้ราคาสงูได ้   
ในช่วงปี 2560 ราคาเฉลีย่ของปลาทูน่าพนัธุท์อ้งแถบอยู่ที่ประมาณ 1,860 เหรยีญสหรฐัต่อตนัซึ่งสงูกวา่ราคาของปีที่ผ่านมารอ้ยละ 
30 โดยในช่วงเดือนตุลาคม ราคาของปลาทูน่าพนัธุ์ท้องแถบปรบัตวัสูงขึ้นถึง 2,300 เหรยีญสหรฐัต่อตนั ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุด
นับตัง้แต่ปี 2555 อนัเน่ืองมาจากปรมิาณการจบัปลาที่ลดลง โควตาการจบัปลาที่เขม้งวด และความต้องการการผลติจากโรงงาน
สงูขึน้ การสง่ออกปลาทนู่ากระป๋องจากประเทศไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปจงึลดลง อยา่งไรกต็าม การสง่ออกปลาทนู่า
กระป๋องและเน้ือปลาทูน่าน่ึงสุก (Cooked loins) จากประเทศเอกวาดอรแ์ละฟิลปิปินสไ์ปยงัสหภาพยุโรปไดเ้พิม่มากขึน้เพราะไดร้บั
การยกเวน้ภาษนํีาเขา้ 
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(40)  

ราคาเฉลี่ยของปลาทนู่าจาํแนกตามสายพนัธ ุร์ะหว่างปี 2554-2560 (ท่าเรือกรงุเทพฯ จากมหาสมทุรแปซิฟิกฝัง่ตะวนัตก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: ไทยยเูน่ียน 
กุง้ 
กุง้ขาว (Whiteleg shrimp) เป็นกุง้ทีนิ่ยมใชใ้นการผลติมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 47) มกีารเพาะเลีย้งสว่นใหญ่ในประเทศเอกวาดอร ์อนิเดยี 
ไทย จนี และอารเ์จนติน่า โดยประเทศจนียงัคงเป็นผู้ผลติกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการผลติเพื่อการบรโิภคใน
ประเทศมากกวา่ ในขณะทีป่ระเทศอนิเดยีและเอกวาดอรเ์ป็นผูส้ง่ออกกุง้รายใหญ่ทีส่ดุของโลกดว้ยอตัราการเตบิโตของการทาํฟารม์
กุ้งที่เพิม่สงูขึน้เป็นอย่างมากในปี 2560 ประเทศอนิเดยีส่งออกกุ้งไปสหรฐัอเมรกิาเป็นจํานวนมากหรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 59 
ในช่วงตน้ปีเพราะการลดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duty) จากรอ้ยละ 2 เหลอืตํ่ากว่ารอ้ยละ 1 ในขณะเดยีวกนั การ
ส่งออกกุ้งจากประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็ต้องประสบกบัปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะประเทศ
เวยีดนามและอนิโดนีเซยี  

ผลผลิตก ุ้งท ัว่โลกที่ได้จากการจบัตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงจาํแนกตามสายพนัธ ุใ์นปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: FAO Globefish Highlights 2017 

การสง่ออกกุง้ดบิจากประเทศไทยกม็มีลูค่าลดลงเช่นเดยีวกนัเน่ืองจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้จากประเทศอนิเดยี แต่การสง่ออกกุง้แปร
รปู (Value-added shrimp) เพิม่ขึน้โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัญี่ปุ่ นที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา ในปี 2560 ราคา
เฉลีย่ของกุง้ขาวในประเทศไทยอยูท่ี ่183 บาทต่อกโิลกรมั (ขนาด 60 ตวัต่อกโิลกรมั) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.6 จากปีก่อนหน้า โดยผลผลติ
กุง้ในประเทศไทยจะยงัฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการระบาดของโรคตายด่วนในกุง้ (Early Mortality Syndrome) ทีเ่กดิขึน้ในปี 2556-
2557 ดงันัน้ ราคากุง้จะคอ่ยๆเพิม่สงูขึน้ตามความตอ้งการทีส่งูขึน้เชน่กนั 
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(41)  

ราคาเฉลี่ยของก ุ้งขาวจาํแนกตามขนาดระหว่างปี 2554-2560 ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: ไทยยเูน่ียน 
ปลาแซลมอน 
ปรมิาณผลผลติปลาแซลมอนยงัคงมาจากการเพาะเลี้ยงเป็นหลกัโดยปลาแซลมอนแอตแลนตกิเป็นสายพนัธุ์ที่มกีารเพาะเลี้ยงมาก
ที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 66 ของการผลติปลาแซลมอนทัว่โลก โดยนอรเ์วย์และชลิเีป็นผู้ผลติปลาแซลมอนที่ใหญ่สุดในโลก ในขณะที่
สหภาพยโุรป ญีปุ่่ น  สหรฐัอเมรกิา และประเทศกาํลงัพฒันาอื่นๆ เป็นผูนํ้าเขา้หลกั 

ผลผลิตปลาแซลมอนทัว่โลกที่ได้จากการจบัตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงจาํแนกตามสายพนัธ ุใ์นปี 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: FAO Globefish Highlights 2017 

ภายหลงัจากที่ราคาปลาแซลมอนเลี้ยงสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึง 76 โครนนอรเ์วย์ (NOK) ต่อกิโลกรมัในเดอืนธนัวาคมปี 
2559 ราคาปลาแซลมอนเลีย้งเฉลีย่กเ็ริม่ลดลงเหลอื 60 โครนนอรเ์วยต่์อกโิลกรมั และในช่วงครึง่หลงัของปี 2560 ราคาปลาแซลมอน
เลี้ยงกล็ดตํ่าลงไปจนถงึ 52 โครนนอรเ์วยต่์อกโิลกรมัดว้ยสาเหตุจากปรมิาณการผลติปลาแซลมอนเลี้ยงจากนอรเ์วยท์ี่สงูมาก การ
ส่งออกปลาแซลมอนจากนอรเ์วยม์ปีรมิาณเกนิหน่ึงลา้นตนัในปี 2560 เน่ืองจากนอรเ์วยไ์ดฟ้ื้นตวัจากการระบาดของไร/หมดัทะเล 
(Sea lice) ในปีทีผ่า่นมา 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปลาแซลมอนจากประเทศชลิจีะฟ้ืนตวัจากปรากฎการณ์การขยายพนัธุ์อย่างรวดเรว็ของสาหร่าย (Algae 
Bloom) ในปีที่ผ่านมา แต่การผลติปลาแซลมอนจากประเทศชลิยีงัคงเผชญิกบัความทา้ทายจากเงื่อนไขทางกฎหมายในการจํากดั
การผลติและผลกระทบจากพายุเฮอรร์เิคนที่ทําใหเ้ที่ยวบนิไปสหรฐัอเมรกิาล่าชา้ การส่งออกปลาแซลมอนจากประเทศชลิจีงึลดลง
รอ้ยละ 11.5 ในชว่งตน้ปี 2560 เทยีบกบัในชว่งเดยีวกนักบัปีทีผ่า่นมา   
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ราคาเฉลี่ยของปลาแซลมอนระหว่างปี 2554-2560 ในประเทศนอรเ์วย  ์(โครนนอรเ์วยต์่อกิโลกรมั) 
 

 

 

 

 

 
2.3 วตัถดุิบ และผ ู้จาํหน่ายวตัถดุิบ 

: ปลาทนู่าสกุแช่แขง็ 
วตัถุดบิสาํคญัทีใ่ชใ้นการผลติปลาทนู่าสกุแชแ่ขง็ คอื ปลาทนู่าสดชนิดต่างๆ เชน่ สกปิแจค็ เยลโล่ฟิน อลับาคอร ์ฯลฯ โดย

บรษิทัใชป้ลาทนู่าชนิดสกปิแจค็กบัปลาทนู่าชนิดอื่นๆ ในสดัสว่น 75:25 และกม็คีวามผนัผวนทางดา้นราคาตลอดปี 2559 โดยปลาทู
น่าจะนําเขา้จากต่างประเทศทัง้หมด จากมหาสมทุรแปซฟิิค และมหาสมทุรอนิเดยี ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิบรษิทัจะสัง่ซือ้จากผูจ้าํหน่าย
หลายราย โดย บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊  บจ.ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม และบมจ.สงขลาแคนน่ิง จะสัง่ซือ้ปลาทนู่ารว่มกนัเพือ่ให้
ไดป้รมิาณสัง่ซือ้จาํนวนมาก ทาํใหม้ผีลต่อการเพิม่อาํนาจในการต่อรองกบัผูจ้าํหน่าย ซึง่มทีัง้ประเภททีเ่ป็นผูจ้บัปลาโดยตรงและ
บรษิทันายหน้า (Broker) 

บรษิทัสามารถจดัซื้อวตัถุดบิในแต่ละปีไดใ้นปรมิาณที่เพยีงพอต่อความต้องการผลติ เน่ืองจากปลาทูน่าเป็นปลาที่มจีํานวน
มากอยู่ในน่านน้ําทัว่โลก ประกอบกบัความได้เปรยีบในด้านแหล่งผลติ เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค และ
มหาสมุทรอนิเดยี ซึ่งเป็นแหล่งที่มวีตัถุดบิปลาทูน่าแหล่งใหญ่ทีสุ่ดของโลก รวมถงึการสัง่ซื้อจากผูจ้ําหน่ายหลายรายทําใหม้ ัน่ใจว่า
จะสามารถมวีตัถุดบิเพยีงพอต่อการผลติ ประกอบกบักลุ่มบรษิทัมหี้องเยน็สาํหรบัใชเ้ก็บวตัถุดบิและสนิค้าสําเรจ็รูปขนาดใหญ่ถงึ 
135,000 ตนั และสถานทีต่ ัง้ของโรงงานอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล ทาํใหส้ามารถเช่าหอ้งเยน็ไดอ้ยา่งสะดวกใน
กรณีทีต่อ้งเชา่พืน้ทีเ่พิม่เตมิ 

สาํหรบัราคาวตัถุดบิปลาทูน่าไมส่ามารถคาดการณ์ไดเ้น่ืองจากถูกกําหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน อย่างไรกต็าม ราคาปลาทู
น่าโดยเฉลีย่ในแต่ละปีมกีารเปลีย่นแปลงไมส่งูมาก ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปรมิาณปลาทีจ่บัไดใ้นแต่ละปี  

ราคาเฉลีย่ของปลาทนู่า Skipjack (เหรยีญสหรฐั : ตนั)   

: กุ้งแช่แขง็ 
วตัถุดบิสาํคญัทีใ่ชใ้นการผลติกุง้แช่แขง็คอื กุง้ขาว (Vannamei) โดยบรษิทัจะจดัหาจากแหล่งวตัถุดบิภายในประเทศทัง้หมด 

ปรมิาณการซือ้จะครอบคลุมหลายพืน้ที ่สว่นใหญ่บรษิทัจะจดัซือ้กุง้จากแหลง่ในภาคตะวนัออกมากกวา่ภาคอื่นๆ เน่ืองจากกุง้ในภาค
ตะวนัออกโดยเฉพาะระยอง จนัทบุร ีตราด มคีุณภาพดกีวา่ในภาคอื่นๆ เพราะเป็นจงัหวดัทีอ่ยูต่ดิทะเล การหมนุเวยีนของน้ําเลีย้งใน
บ่อจงึดกีว่า นอกจากน้ีทําเลที่ตัง้ของโรงงานอยู่ในภาคกลางทําให้การขนส่งเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และช่วยให้
วตัถุดบิมคีวามสด โดยผูจ้ําหน่ายแต่ละแห่งมทีัง้เป็นเจา้ของฟารม์เลีย้งกุ้งเอง และเป็นนายหน้าหาซื้อกุ้งจากฟารม์อื่นๆ จากการที่
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บรษิทัมกีารรบัซือ้วตัถุดบิกุง้จากผูจ้าํหน่ายหลายแหล่ง จงึทาํใหไ้มเ่กดิปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัคงใช้
นโยบายทีจ่ะผลติสนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่สงู (Value Added Products) เพือ่ใชว้ตัถุดบิในปรมิาณทีน้่อยลง  

ในดา้นราคาวตัถุดบิ ในปีทีผ่า่นมา ผลผลติกุง้เริม่ฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการระบาดของโรคตายดว่นในกุง้ (Early Mortality 
Syndrome) ทีเ่กดิขึน้ในปี 2556-2557 สง่ผลใหร้าคาปรบัดวัลดลงและอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ราคาเฉลีย่ของกุง้ขาว ขนาด 60 ตวัต่อกโิลกรมั (บาท/กโิลกรมั) 

: ปลาแซลมอน  
บรษิทัจะจดัหาแหลง่วตัถุดบิซึง่ไดจ้ากการเพาะเลีย้งเป็นหลกั  โดยปลาแซลมอนแอตแลนตกิเป็นสายพนัธุท์ีม่กีารเพาะเลีย้ง

มากทีส่ดุ นอรเ์วยแ์ละชลิเีป็นสองประเทศผูผ้ลติปลาแซลมอนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิบรษิทัจะสัง่ซือ้จากผูจ้าํหน่าย
หลายราย และนําเขา้จากต่างประเทศทัง้หมด 

ในชว่งครึง่หลงัของปี 2560 ราคาปลาแซลมอนไดล้ดตํ่าลงไปจนถงึ 52 โครนนอรเ์วยต่์อกโิลกรมัดว้ยสาเหตุจากปรมิาณการ
ผลติปลาแซลมอนเลีย้งจากนอรเ์วยท์ีส่งูมาก การสง่ออกปลาแซลมอนจากนอรเ์วยม์ปีรมิาณเกนิหน่ึงลา้นตนัในปี 2560 เน่ืองจาก
นอรเ์วยไ์ดฟ้ื้นตวัจากการระบาดของไร/หมดัทะเล (Sea lice) ในปีทีผ่า่นมา 

ราคาเฉลีย่ปลาแซลมอน (นอรว์เีจยีนโครน (NOK)/กโิลกรมั) 

: ปลาหมึกแช่แขง็  
วตัถุดบิทีใ่ชค้อื ปลาหมกึกระดอง (Cuttlefish) ปลาหมกึกลว้ย (Squid) และปลาหมกึสาย (Octopus) โดยบรษิทัจะจดัหา

แหลง่วตัถุดบิทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในสดัสว่น 50:50 วตัถุดบิภายในประเทศสว่นใหญ่มาจากทะเลแถบภาคใต ้สาํหรบั
วตัถุดบินําเขา้จากต่างประเทศจะสัง่ซือ้ผา่นบรษิทันายหน้า (Broker) โดยมแีหลง่วตัถุดบิหลกัในแถบแอฟรกิา 

: อาหารแมวบรรจกุระป๋อง 
วตัถุดบิที่ใชใ้นการผลติอาหารแมวบรรจุกระป๋อง มาจากเน้ือปลาทูน่าสว่นทีต่ดิเลอืด ซึ่งเป็นวตัถุดบิที่ไดจ้ากการผลติปลาทู

น่าสุกแช่แขง็  วตัถุดบิอื่นๆ ที่นํามาผสมได้แก่ ปลาซาร์ดนี เยลลี่ เป็นสดัส่วนผสมไม่มาก สามารถจดัหาได้จากภายในประเทศ  
รวมทัง้ภาชนะบรรจุดว้ยเชน่กนั และเน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติอาหารแมวบรรจุกระป๋อง เป็นวตัถุดบิ By Product และสามารถ
จดัซือ้ไดภ้ายในประเทศ  บรษิทัจงึไมป่ระสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิหรอืราคาวตัถุดบิผนัผวน แต่อยา่งใด 

หมายเหตุ กลุ่มบรษิทัไม่มกีารพึง่พงิลกูคา้หรอืผูจ้ดัจําหน่าย (Supplier) รายใดรายหน่ึงเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 
ปีทีผ่า่นมา 
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ปัจจุบนั ณ 31 มกราคม 2561 กลุม่บรษิทัมโีรงงานทัง้สิน้ 30 แหง่ ไดแ้ก่ 
1. ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสมุทรสาคร 6 แห่ง ประกอบดว้ย บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป บจ.ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม บจ.ไทยยู

เน่ียน ฟีดมลิล ์บจ.เอเซยีน แปซฟิิค แคน บมจ.แพค็ฟู้ด และบจ.โอคนิอสฟู้ด  
2. ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัสงขลา 4 แห่ง ประกอบดว้ย บมจ.สงขลาแคนน่ิง บจ.ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด บจ.ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์และบจ. 

ทกัษณิสมทุร 
3. ตัง้อยูท่ีก่รงุเทพมหานคร 2 แหง่ คอื บจ.ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์และบมจ.แพค็ฟู้ด 
4. ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ คอื บมจ.แพค็ฟู้ด 
5. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา 2 แหง่ คอื บจ.ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์และ บจ.ยเูอสเพท็ นูทรชีัน่ 
6. ตัง้อยู่ที่ประเทศแคนาดา 1 แห่ง คอื โรงงานแปรรปู  ลอ็บสเตอร ์เล เพช็เชอะร ีเดอ เชซ์นูส ์(Les Pecheries de Chez 

Nous) ของบจ. ไทยยเูน่ียน แคนาดา  
7. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศเวยีตนาม 1 แหง่ คอื บจ.ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด 
8. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฝรัง่เศส 2 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป และกลุม่บจ. เมอรอ์ลอินัซ ์เอสเอเอส  
9. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศโปรตุเกส 1 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
10. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศกาน่า 1 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
11. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์1 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
12. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศซเีชลส ์1 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
13. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศนอรเ์วย ์2 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป และกลุม่ บจ. คงิออสการ ์เอเอส 
14. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสกอตแลนด ์1 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ. เมอรอ์ลอินัซ ์เอสเอเอส 
15. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศโปแลนด ์2 แหง่ เป็นโรงงานของกลุม่ บจ. คงิออสการ ์เอเอส และกลุม่บจ. เมอรอ์ลอินัซ ์เอสเอเอส 
16. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์1 แหง่ เป็นโรงงานของ บจ. ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 1 FZCO 
17. ตัง้อยูท่ีป่ระเทศเยอรมนี 1 แหง่ เป็นโรงงานของ บจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ในอุตสาหกรรมการผลติอาหารทะเลแช่แขง็ จะมีน้ําเสยีที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามขอ้กําหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมาตรฐานของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กรมโรงงานได้
กําหนดค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรอืค่าของปรมิาณออกซเิจนทีจุ่ลนิทรยี ์ตอ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสารอนิทรยี์
ทีอ่ยู่ในน้ํา ตอ้งมคี่าไม่เกนิ 60 มลิลกิรมัต่อลติร    ค่า Suspend Solid (SS) หรอืสารแขวนลอยตอ้งไม่เกนิ 50 มลิลกิรมัต่อลติร และ
คา่ pH ซึง่เป็นค่าทีแ่สดงปรมิาณความเขม้ขน้ของอนุภาคไฮโดรเจนในน้ํา ตอ้งมคี่าระหวา่ง 5–9 หน่วยงานสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั 
และความปลอดภยัของไทยยูเน่ียน ทํางานอย่างทุ่มเทในการพฒันาและปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเพื่อใหบ้รรลุตาม
พนัธกจิทีต่ ัง้ไว ้ในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและจดัหาสถานทีท่าํงานทีค่วามปลอดภยัใหก้บัพนกังาน ผูร้บัเหมา และซพัพลาย
เออรข์องเรา โดยมจีรรยาบรรณทางธุรกจิและแนวปฏบิตัดิา้นแรงงาน และ SeaChange® กลยทุธเ์พือ่ความยัง่ยนื เป็นแนวทาง 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายสําหรบัการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO14001, 
ISO50001 และ Green Industry ซึ่งเป็นมาตรฐานระดบัสากล อกีทัง้ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาน้ําเสยีจากกระบวนการผลติทีจ่ะสง่ผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัจงึมมีาตรการป้องกนัน้ําทิ้งจากโรงงาน โดยน้ําเสยีที่เกดิขึน้จะต้องผ่านการบําบดัจากอุปกรณ์
บําบดัน้ําเสยี ในบรเิวณโรงงานเสยีก่อน เพื่อใหไ้ดน้ํ้าที่ไดม้าตรฐานก่อนทีจ่ะนําไปปล่อยทิง้ ซึ่งเดมิบรษิทัไดม้กีารจดัสรา้งบ่อบําบดั
น้ําเสยี บนเน้ือที ่10 ไร ่ซึง่ทาํใหส้ามารถบาํบดัน้ําเสยีก่อนทิง้สูส่าธารณะใหม้คีา่ BOD อยูใ่นระดบั 22 มลิลกิรมัต่อลติร คา่ SS อยูใ่น
ระดบั 40 มลิลกิรมัต่อลติร ค่า pH เท่ากบั 7 เป็นไปตามขอ้กําหนดของกรมโรงงาน และบรษิทัไดม้โีครงการก่อสรา้งระบบบําบดัน้ํา
เสยีแห่งใหม่เป็นระบบ UASB (Upflow Anaerobic Skudge Blanket) เพื่อรองรบัการขยายตวัของกําลงัการผลติ โดยมกีารปรบัปรุง
ระบบเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ตลอดมา โดยเมื่อรวมทัง้หมดแลว้ ระบบน้ีสามารถรองรบัและบาํบดัน้ําเสยีได ้9,000 ลกูบาศกเ์มตร 
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นอกจากน้ี ยงัสามารถนําก๊าซชวีภาพ (Biogas) ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบําบดัมาใช้ประโยชน์ในการผลติกระแสไฟฟ้า จงึ
สามารถชว่ยลดตน้ทุนดา้นพลงังานและมสีว่นรว่มในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไปยงัชัน้บรรยากาศโลกไดอ้กีทางหน่ึง 

ในส่วนของขยะซึ่งอาจมผีลกระทบกบัสภาพแวดล้อมทัง้ในบรเิวณโรงงานและพื้นที่รอบๆ โรงงาน บรษิัทจงึได้มกีารทํา
ระบบการจดัการขยะ โดยแยกขยะออกเป็น 4 สว่นคอื 

1) สว่นทีส่ามารถกําจดัไดเ้อง บรษิทัจะมกีารทาํลายทิง้อยา่งถกูวธิ ี
2) สว่นทีไ่มส่ามารถกาํจดัได ้ เชน่ ขยะอนัตรายต่างๆ ไดแ้ก่ สารเคม ี อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ บรษิทัจะสง่ใหท้างเทศบาล
นําไปกาํจดัทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายต่อไป 
3) สว่นทีส่ามารถนํากลบัมาใชไ้ด ้บรษิทักจ็ะดดัแปลงนํากลบัมาใชใ้หม ่เพือ่เป็นลดปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ หรอืนําไปจาํหน่าย
เพือ่เป็นรายไดเ้ขา้โครงการธนาคารขยะทีก่่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2557 และนํารายไดไ้ปสนบัสนุนโครงการดา้นสงัคม เชน่ ซือ้
อุปกรณ์การเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ๆ เป็นตน้ 

4) นําไปสรา้งพลงังานทดแทนโดยการใชข้องเสยี ตามโครงการผลติก๊าซชวีภาพจากขยะ 
บรษิัทยงัมีการแต่งตัง้ “คณะกรรมการด้านการลดการใช้พล งังาน  (CMRC) ด้านต่างๆ ”   เพื่อรณรงค์ส่งเสรมิให้

พนักงานทุกคนตระหนักและใหค้วามสาํคญักบัการมสีว่นรว่มในการลดพลงังานทีนํ่ามาใชภ้ายในองคก์ร ทําใหส้ามารถประหยดัและ
ลดค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานลดลงไดเ้ป็นอยา่งมาก มกีารโครงการนําความรอ้นทิง้จากระบบทาํความเยน็แลกเปลีย่นกบัน้ําป้อนก่อนเขา้ 
Deaerator ของเครื่องกําเนิดไอน้ํา และมีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลในแต่ละพื้นที่ คอย
ประสานงานใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขพรอ้มทัง้ร่วมกนัตรวจสอบความปลอดภยัเป็นประจํา ทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืการ
ถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มแต่อยา่งใด  

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิัทและบรษิัทยงัตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สงัคม และการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม โดยสามารถดรูายละเอยีดไดใ้นสว่นของความรบัผดิชอบต่อสงัคม หน้า 118  

2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

กลุ่มบรษิทัไม่ได้ดําเนินกจิการในลกัษณะเป็นโครงการหรอืชิ้นงานที่มมีูลค่าสงู เป็นการผลติสนิค้าตามคําสัง่ซื้อล่วงหน้า 
ดงันัน้ งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบจะเป็นในลกัษณะตามกาํหนดเวลาสง่มอบทีล่กูคา้ตอ้งการ 
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3. ปัจจยัเสี่ยง - บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะบรษิทัแปรรปูอาหารทะเลชัน้นําในระดบัโลก  การดาํเนินงานและ
ผลประกอบการของบรษิทัเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทีห่ลากหลาย ในหลายปัจจยัเสีย่งบรษิทัสามารถ
จดัการหรอืเตรยีมแผนรองรบัเพือ่บรรเทาผลกระทบแต่หลายปัจจยัเสีย่งอยูน่อกเหนือการควบคุมหรอืการจดัการของบรษิทั และอาจ
สง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อการดาํเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั 
ภาพรวมความเสีย่งของบรษิทั 
ปัจจยัความเสีย่ง ระดบัความเสีย่ง การเปลีย่นแปลง (เทียบกบั

ปี 2559) 
ความเสี่ยงทางกลยทุธ  ์   
การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล สงู  
อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษ ี สงู  
ความเสีย่งภายหลงัการควบรวมกจิการ ปานกลาง-สงู  
นวตักรรมการแขง่ขนั ปานกลาง-สงู  
   
ความเสี่ยงจากการดาํเนินงาน   
ราคาวตัถุดบิ สงู  
การจดัการสนิคา้คงคลงั ปานกลาง-สงู  
   
ความเสี่ยงทางกฎหมายและการปฏิบตัิตาม   
กฎหมายและกฎระเบยีบต่างประเทศ สงู  
   
ความเสี่ยงทางการเงิน   
การเปลีย่นแปลงของภาษรีะหวา่งประเทศและภาษี
ภายในประเทศ    ต่าง ๆ 

ปานกลาง-สงู  

อตัราแลกเปลีย่น ปานกลาง-สงู  
 
             มกีารประเมนิวา่ความเสีย่งสงูขึน้      
             มกีารประเมนิวา่ความเสีย่งคงที ่ 

 มกีารประเมนิวา่ความเสีย่งลดลง      

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจ 

1) ความเสีย่งทางด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบในต่างประเทศ - ธุรกิจของเราต้องเกี่ยวข้องกบักฎหมายและ
กฎระเบยีบในหลายประเทศทีเ่ราดาํเนินงานอยู ่รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา ความรบัผดิชอบ
ต่อสนิคา้ การตลาด การป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ การแขง่ขนัทางการคา้ การรกัษาขอ้มลูและความเป็นสว่นตวั สิง่แวดลอ้ม การ
จา้งงาน  การต่อตา้นการการตดิสนิบนหรอืต่อตา้นการทุจรติ และอื่นๆ อกีมากมาย การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในเรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบรวมถงึการตคีวามทีเ่กีย่วขอ้ง การบงัคบัใชก้ฎทีเ่ขม้งวดขึน้ สรา้งความทา้ทายใหก้บัเราในการปฏบิตัติามและอาจทํา
ใหเ้ปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มทีเ่ราทําธุรกจิ หากเราไม่สามารถกา้วทนัความทา้ทายและปฎบิตัติามได ้อาจจะสง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีง
และการประกอบธุรกจิของเรา นอกจากน้ี ความล้มเหลวในการจดัการเรื่องการกํากบัดูแลและกฎหมายอย่างถูกต้องรวมทัง้แก้ไข
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ปัญหาดงักล่าวโดยความรบัผดิไม่เพยีงพอหรอืปล่อยให้เกิดความเสยีหายต่อชื่อเสยีง จะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งแน่นอน 

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท  - การปรบัเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นขัน้ตอนที่ต้องมกีารติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบยีบอย่างสมํ่าเสมอ และจะบรรลุ
เป้าหมายไดโ้ดยการวเิคราะหแ์ละจดัอบรม และการจดัทาํนโยบาย  

ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษิัท หน่วยงานด้านกฎหมายในแต่ละประเทศ และที่ปรกึษาภายนอก
ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบ รวมทัง้วเิคราะห์ผลกระทบและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และใหค้วามรูฝ่้าย
บรหิารและพนักงานในประเดน็สาํคญั รวมถงึเรื่องพระราชบญัญตั ิการ แขง่ขนั ทางการ คา้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่5 
ตุลาคม 2560 นอกจากน้ี บรษิทัยงัแจง้หน่วยงานกํากบัดูแลเกี่ยวกบักฎหมายและกฎระเบยีบใหม่ รวมทัง้แจง้ใหห้น่วยงานที่เป็นผู้
บงัคบัใชก้ฎหมายทราบถงึการดาํเนินงานของบรษิทั เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัไดด้าํเนินธุรกจิเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

กรณีบรษิัท ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส์  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของไทย ยูเน่ียน กรุ๊ปได้รบัหมายเรยีกจากกระทรวงยุติธรรมของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (DOJ) ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้านัน้ ในปี 2560 กระบวนการสอบสวนยงัคงดําเนินต่อไป 
และในเดอืนกนัยายน บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์ไดร้บัการผ่อนผนัแบบมเีงือ่นไข ซึ่งสถานะการผ่อนผนัแบบมเีงือ่นไข (Corporate 
Leniency Program) หมายความวา่ หาก Tri-Union ใหค้วามรว่มมอือยา่งเตม็ทีก่บักระทรวงยุตธิรรมของประเทศสหรฐั ทัง้ตวับรษิทั 
Tri-Union และผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทั Tri-Union ที่อยู่ในกรอบถูกสอบสวนจะไม่ถูกเรยีกใหช้ําระค่าปรบัทางอาญา ไม่ถูก
ลงโทษจาํคุกหรอืถกูดาํเนินคด ีซึง่เป็นสญัญาณเชงิบวกแก่บรษิทั 

2) ความเสีย่งทางด้านอปุสรรคทางการค้าทีมิ่ใช่ภาษี – อุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่โลกเผชญิอุปสรรคทางการคา้ที่
มใิชภ่าษจีาํนวนมากทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีส่ามารถสง่ผลกระทบต่อเงือ่นไขทางการคา้หรอื
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นตน้ทุน 

อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษทีีส่ง่ผลกระทบต่อไทยยเูน่ียน กรุป๊ ประกอบดว้ย 

• สหภาพยโุรป – ผลการประเมนิของสหภาพยุโรป ภายใตก้ฎระเบยีบทีว่า่ดว้ยการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไรก้ารควบคุม 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU) ทีใ่หใ้บเหลอืงแก่ประเทศไทย เวยีดนาม และไตห้วนั 

• สหรฐัอเมรกิา – การจดัระดบัสถานการณ์การคา้มนุษย ์ และการประเมนิของกระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยการคา้
มนุษยแ์ละการบงัคบัใชแ้รงงานตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมาย Trade Facilitation and Enforcement Act และการตรวจสอบการ
นําเขา้อาหารทะเลของสหรฐัฯและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคในการนําเขา้สนิคา้  

แนวทางการดาํเนินงานของบริษัท  - ในฐานะผู้นําด้านอาหารทะเลระดบัโลก บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบที่จะต้องสรา้ง
มาตรฐานดา้นสงัคม ด้านสิง่แวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกจิ ในการดําเนินงานทัว่ทัง้องค์กรและตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน บรษิทัยดึมัน่
อยา่งเตม็ทีใ่นฐานะผูนํ้าดา้นการเปลีย่นแปลงในเชงิบวกและยดึมัน่ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเป็นหวัใจในการทาํธุรกจิของเรา  

ในปี 2560 บริษัทยังดําเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ยืนทัว่โลกที่มีชื่อว่า SeaChange® อย่างต่อเน่ือง กลยุทธ์น้ี
ครอบคลุมทุกๆ แงมุ่มในการทําธุรกจิอาหารทะเล เริม่ตัง้แต่เรื่องทีเ่ราดูแลทอ้งทะเลอย่างไร จนถงึเราบรหิารจดัการของเสยีอยา่งไร 
เรื่องการดูแลพนักงานของเราให้มอีนาคตที่ดยีิง่ขึน้ จนถึงความรบัผดิชอบต่อชุมชนแวดล้อมโรงงานของเรา ทัง้ยงัครอบคลุมถึง
ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัอาหารทะเลตัง้แต่ถูกจบัจนถงึบรโิภค ดว้ยการตรวจสอบยอ้นกลบัน้ีทําใหเ้ราสามารถระบุ 
สบืสวน และปรบัปรงุเรือ่งทีส่าํคญัต่างๆ ได ้เชน่ แรงงานและการจดัหาวตัถุดบิ 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการทาํงานรว่มกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ประชาสงัคม รวมถงึลกูคา้ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา
เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและทศิทางของเราในอนาคต 
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ความสาํเรจ็ทีส่าํคญัในปี พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
• การไดร้บัการคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นดชันีความยัง่ยนืดาวโจนสใ์นกลุม่ตลาดเกดิใหม ่เป็นปีที ่4 ตดิต่อกนั 
• ไดร้บัการคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นดชันี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที ่2 ตดิต่อกนั 
• บงัคบัใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏบิตัดิ้านแรงงานอย่างเขม้งวด แนวปฏิบตัิด้านแรงงานบนเรอืประมงและรเิริม่

โครงการพฒันาเรอืประมงของคู่คา้ทางธุรกจิของไทยยูเน่ียน เพื่อยกระดบัสภาพการทํางานบนเรอืประมงและสทิธมินุษยชนตลอด
หว่งโซ่อุปทาน 

• ประกาศคํามัน่สญัญาว่าจะจดัหาปลาทูน่าเพื่อใชใ้นผลติภณัฑ์แบรนดข์องบรษิทัอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อความยัง่ยนื 
โดยจะมาจากการประมงที่ได้ร ับการรับรองตามมาตรฐานของMarine Stewardship Council หรือมาจากโครงการ Fishery 
Improvement Projects ซึง่จะพฒันาขึน้สูก่ารไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน MSC ทัง้น้ีบรษิทัตัง้เป้าหมายทาํใหไ้ดอ้ยา่งน้อยรอ้ยละ 
75 ภายในสิน้ปี 2563  

• ประกาศคํามัน่สญัญาว่าจะลงทุนมูลค่า 90 ลา้นเหรยีญเพื่อเพิม่ปรมิาณปลาทูน่าอย่างยัง่ยนืในระบบอุปทานโลก ผ่าน 
11 โครงการ Fishery Improvement Projects หรอื FIP   

• ไดร้บัรางวลั SEAL Business Sustainability Awards for Organizational Impact 2017 Winner 
• ไดร้บัรางวลั Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards Top CSR Advocates Winner 
• ไดร้บัรางวลั Stock Exchange of Thailand 2017 Outstanding Sustainability Award 
• ไดร้บัรางวลั Stock Exchange of Thailand 2017 Thailand Sustainability Investment Index 
3) ด้านการแข่งขนัทางนวตักรรม - ธุรกจิของไทยยเูน่ียน กรุ๊ป อาศยัความตอ้งการแบรนดแ์ละผลติภณัฑข์องเราทัว่โลก

อย่างต่อเน่ือง การบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทัสว่นหน่ึงขึน้อยู่กบัความสาํเรจ็ในการพฒันา การแนะนําและการทําการตลาด
ผลติภณัฑใ์หมแ่ละปรบัปรุงอุปกรณ์และกระบวนการผลติอยา่งมนียัสาํคญักบัของบรษิทั ความสาํเรจ็ของนวตักรรมดงักล่าวขึน้อยูก่บั
ความสามารถของบรษิัทที่จะคาดเดาความต้องการของลูกค้า รวมทัง้รสนิยมความชอบและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

บรษิทัต้องมคีวามสามารถที่จะตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาที่คู่แข่งได้รบั 
ความลม้เหลวในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ความลม้เหลวในการปรบัปรุงและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวในการ
แขง่ขนัอาจทาํใหบ้รษิทัขาดความสามารถในการแขง่ขนัและสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

แนวทางการดาํเนินงานบริษทั - ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ตระหนักถงึแนวโน้มของผูบ้รโิภคที่กําลงัมกีารเปลีย่นแปลง ลูกคา้มี
ความสนใจในนวตักรรมผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติมากขึน้และคาดว่าตลาดจะมกีารแขง่ขนัดา้นนวตักรรมทีส่งูขึน้เช่นเดยีวกนั
ดว้ยความตระหนกัวา่ นวตักรรมทีเ่ป็นรากฐานสาํหรบัอนาคตของเรา บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบันวตักรรมใหเ้ป็นหน่ึงในหกค่านิยม
หลกัขององคก์รทีเ่ราใชเ้ป็นหลกัในการตดัสนิใจทางธุรกจิทุกครัง้ 

โดยศูนย์วจิยั GII (Global Innovation Incubator) ขอบบรษิัทซึ่งเป็นศูนย์วจิยัและพฒันาระดบัโลก และในปี 2560 เรามี
นกัวทิยาศาสตรม์ากกวา่ 100 ท่าน ซึง่ทุ่มเททํางานเฉพาะการวจิยั พฒันาความคดิใหม่ คน้ควา้อาหารทะเลทีแ่ตกต่างไปจากทีม่อียู่
ทัว่ไปเพือ่ 

• ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ โภชนาการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
• เร่งสร้างความยัง่ยืนด้วยการใช้ทรพัยากรประมงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้วิธีการผลิตและเทคโนโลยีอย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ อกีทัง้สรา้งมลูคา่ของผลติภณัฑพ์ลอยได ้
• สรา้งแหลง่รายไดใ้หมจ่ากการวจิยัและพฒันาทีส่รา้งขึน้เพือ่การเจรญิเตบิโตของธุรกจิใหม ่
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ในปี 2560 เราได้พฒันานวตักรรมที่สําคญัและได้นําออกสู่ตลาด 2 โครงการ คือลิขสทิธิป์ลาทูน่าสไลด์ซึ่งได้ออกวาง
จาํหน่ายแลว้ในตลาดสหรฐัอเมรกิา และไสก้รอกทูน่าซึง่ไดอ้อกสูผู่บ้รโิภคแลว้ในตลาดไทย และยงัมอีกี 1 โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการ
พฒันาคอืการผลติน้ํามนัทนู่าสกดัซึง่มดีเีอชเอ โอเมกา้ 3  

บรษิทัตัง้เป้าหมายรายไดจ้ากนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่าจาก GII จํานวนรอ้ยละ 10 จาก 8,000 ลา้นเหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐั ซึง่เป็นเป้าหมายรายไดร้วมในปี 2563 

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการดาํเนินธรุกิจ 

1)  ความเสีย่งด้านการแข่งขนัในอตุสาหกรรมปลาและอาหารทะเล - การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของอุตสาหกรรม
ปลาและอาหารทะเลทาํใหเ้กดิความทา้ทายเชงิกลยทุธส์าํหรบั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ ซึง่เป็นหน่ึงในผูผ้ลติอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

แมว้่าอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลทัว่โลกจะเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงไมก่ี่ปีทีผ่่านมา แต่กย็งัมบีางตลาดทีเ่ตบิโตชา้
ลง โดยเฉพาะยุโรปและสหรฐัอเมรกิาซึง่การบรโิภคอาหารทะเลแปรรปูในประเทศดงักล่าวซบเซาลงในปี 2559 -2560 นอกจากน้ี ใน
แงผ่ลติภณัฑต์ามสว่นงาน บรษิทัเผชญิกบัการแขง่ขนัในผลติภณัฑกุ์ง้จากประเทศอนิเดยี และการแขง่ขนัในผลติภณัฑป์ลาทนู่าจาก
ประเทศเอกวาดอรซ์ึ่งผูผ้ลติจากประเทศเหล่าน้ีมขีอ้ไดเ้ปรยีบเรื่องอตัราภาษนํีาเขา้ทีต่ํ่ากวา่สาํหรบัการนําเขา้สนิคา้ไปสหรฐัอเมรกิา
และสหภาพยุโรป ตามลําดบั สิง่เหล่าน้ีทําให้ไทยยูเน่ียนต้องปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงและสรา้งความแตกต่าง เพื่อรกัษา
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั รวมถงึสามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งไดอ้กีดว้ย 

แนวทางการดาํเนินงาน – ภายใตภ้าวะการแขง่ขนัเช่นน้ี ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ไดม้กีารปรบักลยุทธใ์หม้คีวามยดืหยุน่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล เพื่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตอย่างแทจ้รงิ บรษิทัได้
ขยายกลุ่มผลติภณัฑ์ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ โดยการตัง้หน่วยธุรกจิ Marine Ingredients เพื่อนําผลติภณัฑ์ที่มมีูลค่าเพิม่สูง
ออกสู่ตลาด และตัง้หน่วยธุรกจิ Emerging Markets เพื่อขยายตลาดไปยงัภูมภิาคอื่นๆ โดยเฉพาะเอเชยีแปซฟิิกซึ่งเป็นภูมภิาคที่
เตบิโตเรว็ทีส่ดุ นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัตัง้หน่วยธุรกจิ Food Service เพือ่ขยายชอ่งทางการขายโดยตรงใหก้บัลกูคา้ 

กลยุทธแ์ละโครงการเหลา่น้ีจะชว่ยเพิม่ยอดขายและกาํไรเพือ่บรรลุเป้าหมายรายไดจ้าํนวน 8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัภายในปี 
2563 และ เพื่อให้เกดิความแตกต่างในตลาดอย่างโดดเด่น บรษิทัจงึมุ่งเน้นลงทุนในเรื่องการสรา้งแบรนด์ สรา้งความยัง่ยนื และ
นวตักรรม 

2) ความเสีย่งในการจดัหาและราคาวตัถดิุบ 

- ความผนัผวนของราคาปลาทูน่า - ราคาปลาทูน่าในตลาดโลกปรบัตวัขึน้สูงสุดในรอบ 5 ปี และมแีนวโน้มจะปรบัตวัขึ้นใน
อนาคต อยา่งไรกต็าม สิง่ทีเ่ป็นกงัวลทีส่ดุนัน้ไมใ่ช่เรื่องของราคาแต่เป็นเรื่องอุปทานของปลาทนู่าทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤตตัง้แต่ปี 2555 จาก
ปัจจยัทีเ่กดิขึน้พรอ้มๆ กนัไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มไมเ่หมาะสมในการจบัปลา การขาดแคลนปลาในทะเลแปซฟิิคตะวนัออกและทะเลอนิเดยี 
และมกีารใชอุ้ปกรณ์ลอ่ปลา (Fish aggregating device) ในทะเลแปซฟิิคตะวนัตก เพิม่ขึน้อยา่งมาก 

ในปี 2561 มคีวามเป็นไปไดท้ี่อุปทานจะปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อยเน่ืองจากปัจจยัเรื่องอูณหภูมขิองน้ําทะเลที่คาดว่าจะดขีึน้เป็น
ปกต ิและการจบัปลาในทะเลแปซฟิิคตะวนัตกมสีญัญาณทีด่ขี ึน้ แต่ราคาปลาทนู่าจะยงัคงคงตวัในระดบัสงูกวา่ราคาเฉลีย่ 5 ปีทีผ่า่นมา 

แนวทางการดาํเนินงาน – ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและราคาวตัถุดบิปลาทนู่า
ในตลาด บรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานจดัซือ้ระดบักลุม่บรษิทั ซึง่เป็นครัง้แรกทีร่วมศนูยจ์ดัซือ้ โดยมทีมีทีม่คีวามชาํนาญสงู นบัเป็นการ
ใชป้ระโยชน์จากความรูค้วามชาํนาญทีส่ ัง่สมมายาวนานและปรมิาณการซือ้ทีร่วมกนัทาํใหเ้พิม่ความสามารถในการต่อรองราคา ทัง้
ยงัเพิม่ชอ่งทางการสือ่สารและความโปรง่ใสไดต้ลอดทัง้หว่งโซ่อุปทานอกีดว้ย 

- ความผนัผวนของราคากุ้ง - สถานการณ์ความเสีย่งราคาวตัถุดบิกุ้งมคีวามแตกต่างระหว่างบรษิทัในประเทศไทยซึ่งใช้
วตัถุดบิจากทอ้งถิน่เป็นหลกัในการสง่ออก กบับรษิทัจดัจําหน่ายในสหรฐัอเมรกิาซึ่งนําเขา้วตัถุดบิกุง้และอาหารทะเลแช่แขง็มาจาก
แหล่งทีห่ลากหลายทัว่โลก ในปี 2560 กุ้งเลีย้งไทยออกสูต่ลาดประมาณ 280,000 – 300,000 ตนั ซึ่งยงัน้อยกว่าปรมิาณสงูสุดในปี 
2555 ที ่550,000 ตนั ผลกระทบจากโรคกุง้ตายดว่นทีเ่กดิขึน้ในปี 2556 
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ราคาวตัถุดบิกุง้ไทยมแีนวโน้มอ่อนตวัลง ทําใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดไดด้ขีึน้กว่าในอดตีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่อย่าง
อนิเดยี อนิโดนีเซยี เวยีดนามและเอกวาดอร ์อย่างไรกต็าม ยงัคงมคีวามเสีย่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาวตัถุดบิกุ้งในประเทศ
ไทย ซึ่งมาจากการขาดอุปทาน การไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบการนําเขา้ของประเทศผู้ซื้อ
อื่นๆ ในขณะทีค่วามเสีย่งดา้นราคาวตัถุดบิกุง้ของบรษิทัจดัจําหน่ายในสหรฐัอเมรกิาจะเกดิจากภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานในประเทศ
ผูผ้ลติกุง้หลกัในหลายๆ ประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน - โรงงานของกลุ่มบรษิัทในประเทศไทยดูแลเรื่องราคาวตัถุดิบกุ้งอย่างใกล้ชิด ทําให้จดัซื้อ
วตัถุดบิไดต้ามเวลาทีก่ําหนดโดยพจิารณาตามฤดเูพาะเลีย้งและรอบการจบักุง้ ทาํใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ของฟารม์เพาะเลีย้งเน่ืองจาก
หน่วยธุรกจิขายอาหารกุง้ของกลุ่มบรษิทัมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัผูเ้พาะเลีย้งกุง้ ทัง้น้ี บรษิทัไดร้บัการสัง่ซื้อสนิคา้แบบระยะยาวจาก
ลกูคา้รายหลกั พรอ้มเงือ่นไขในการจดัสง่สนิคา้แบบยดืหยุน่ไดท้ัง้จาํนวนและระยะเวลาอกีดว้ย 

- ความผนัผวนของราคาปลาแซลมอน – ปลาแซลมอนเป็นวตัถุดบิทีบ่รษิทัตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ ซึง่มปีีทีผ่า่นมาราคา
ยงัคงมคีวามผนัผวนมาก และแตกต่างกนัในแต่ละตลาด ราคาแซลมอนจากนอรเ์วย ์ใน 9 เดอืนแรกของปี 2560 ราคาทรงตวัอยู่ใน
ระดบัสงู แต่ปรบัตวัลดลงอยา่งรนุแรงใน 3 เดอืนสดุทา้ยของปี  

ในปี 2561 คาดการณ์วา่ราคาจะอยูท่ี ่51 -55 นอรว์เีจยีนโครน/กโิลกรมั สว่นสถานการณ์ดา้นราคาปลาแซลมอนจาก สกอ็ต
แลนดม์คีวามแตกต่างออกไป ราคาตลอดทัง้ปีทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูเน่ืองดว้ยความไมส่มดุลของอุปสงคแ์ละอุปทาน และคาดการณ์วา่
ราคาจะคงอยูใ่นระดบัสงูต่อไปในปี 2561  

แนวทางการดาํเนินงาน - บรษิทัเขา้ทําสญัญากลยุทธ ์(ไมว่า่จะเป็นทางการคา้หรอืทางการเงนิ) ซึง่สามารถคุม้ครองการ
จดัซือ้วตัถุดบิไดเ้กอืบ 50% ระดบัความคุม้ครองน้ีอาจแตกต่างกนัตาม: 

• การประเมนิความเสีย่งของลกูคา้ 
• การประเมนิความเสีย่งตลาด 
• ความเสีย่งเฉพาะเหตุการณ์ในอุตสาหกรรม  
• ความเตม็ใจของผูจ้ดัหาทีจ่ะทาํสญัญา 

ทัง้น้ี บริษทัพยายามปรับสญัญาซือ้ขายเพือ่ให้ได้ประโยชน์จากภาวะราคาตกต่ําด้วย 
2) ความเสีย่งด้านความผนัผวนของมูลค่าสินค้าคงคลงั - การจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทัเป็นองค์ประกอบสาํคญั

สาํหรบั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ ในปี 2560 สนิคา้คงคลงัของบรษิทัมมีลูค่า 43,360 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของมลูค่าสนิทรพัย์
รวม จาํนวนสนิคา้คงคลงัขนาดใหญ่เชน่นัน้ สรา้งความทา้ทายในการจดัการเน่ืองจากถกูจดัเกบ็ไวใ้นประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

หากไม่มีการจดัการที่เหมาะสม อาจมคีวามเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นสนิค้าคงคลงัมากเกินไปหรอืไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ ราคาในตลาดมคีวามผนัผวนซึ่งอาจกระทบต่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงคลงั สนิค้าคงคลงัล้าสมยัและการฉ้อโกง 
ความเสีย่งเหล่าน้ีสามารถสง่ผลกระทบงบการเงนิของบรษิทัและมลูค่าสนิทรพัย ์นอกจากน้ี วตัถุดบิหลกัของบรษิทัทีส่าํคญัเช่นปลา 
ทนู่า กุง้ และปลาแซลมอน ถอืวา่เป็นสนิคา้ทีไ่มม่เีครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งโดยตรง และราคาในตลาดสามารถลดหรอืเพิม่ขึน้อยา่ง
รวดเรว็และโดยไมม่กีารควบคุม ทาํใหม้ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อมลูค่าหุน้ของบรษิทัดงัทีไ่ดเ้กดิขึน้ในอดตีและอาจเกดิซํ้าอกีใน
อนาคต  

แนวทางการดาํเนินงาน – บรษิทัจะดําเนินการตรวจสอบรายละเอยีดของสนิค้าคงคลงัของแต่ละไตรมาสโดยพจิารณา
ปัจจยัหลายอย่าง รวมทัง้การคาดการณ์ความต้องการ สถานะวงจรชวีติผลติภณัฑ์ แผนการพฒันาผลติภณัฑ์ ระดบัการขายใน
ปัจจุบนัและแนวโน้มค่าใชจ้่ายของสว่นประกอบต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่า จะสามารถปฏบิตัติามคําสัง่ของลูกคา้ และเพิม่ประสทิธภิาพ
ทางการเงนิ บรษิัทดําเนินการโครงการตรวจสอบกระบวนการจดัการสนิค้าคงคลงัของบรษิัทในประเทศต่างๆ ทัว่โลกเป็นปีที่ 3 
ตดิต่อกนั เพื่อทําใหม้ ัน่ใจว่า การบรหิารสนิคา้คงคลงัเป็นไปตามมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะมาตรฐานขัน้ตอนการ
ตรวจนบัจาํนวนสนิคา้คงคลงั ซึง่ประกาศใชใ้นปี 2559 ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการบรหิารสนิคา้คงคลงัและลดการสญูเสยีจากการ
ฉ้อโกง และสนิคา้เสยีหาย รวมถงึชว่ยปรบัปรงุกระบวนการใหร้ดักุมยิง่ขึน้ 

นอกจากน้ี ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดนํ้าเอาระบบบารโ์คด้มาใชท้ีค่ลงัสนิคา้แชแ่ขง็ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ซึง่จะชว่ยทาํใหร้ายการ
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เคลื่อนไหวของสนิค้าคงคลงัถูกบนัทึกลงระบบการวางแผนทรพัยากรทางธุรกิจ (Enterprise resource planning software) ของ
องคก์รโดยทนัท ี 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

- ความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ีย – เป็นความเสีย่งอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืต่างๆ และ
หน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด รวมทัง้บรษิทัและบรษิทัย่อยไดท้ําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบีย้เพื่อเป็นเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดต้ดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ และ
พยายามควบคุมใหส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั เพื่อลดความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบี้ยใหอ้ยู่ในระดบัตํ่า สาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิที่สาํคญั และที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ บรษิทัก็มกีารแยกตาม
วนัทีค่รบกําหนด หรอืวนัทีม่กีารกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหมไ่วอ้ยา่งชดัเจนโดยผ่านเครื่องมอืทางการเงนิประเภทต่างๆ เช่น Interest 
Rate Swap, Cross Currency Swap เป็นตน้ 

- ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น – การที่ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป มกีารดําเนินงานในหลายประเทศทัว่โลก ทัง้ผลติและจดัจําหน่าย 
ประกอบกบับรษิทัมกีารกู้ยมืเงนิสกุลต่างประเทศ ช่วยลดผลกระทบด้านอตัราแลกเปลี่ยนได้ในระดบัหน่ึง ความผนัผวนหรอืการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นมแีนวโน้มจะสง่ผลต่อธุรกรรมในการดาํเนินธุรกจิ และการแปลงค่า เมื่อมกีารรวมสนิทรพัย ์หน้ีสนิ 
และผลประกอบการของบรษิทัย่อยเป็นเงนิบาท  นอกจากน้ี ยอดขายส่วนใหญ่ของบรษิัทมาจากตลาดต่างประเทศซึ่งสกุลเงนิที่
เกีย่วขอ้งเป็นหลกัไดแ้ก่ สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั สกุลเงนิยโูร สกุลเงนิปอนด ์ และสกุลเงนิเยน  

ในปี 2560 มคีวามไม่แน่นอนจากสถานการณ์เบรก็ซิท (Brexit) การเลอืกตัง้ประธานาธบิดีของฝรัง่เศส การทดสอบยงิ
ขปีนาวธุของเกาหล ีและนโยบาย 'อเมรกิาอนัดบัแรก' ของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา สถานการณ์เบรก็ซทินําไปสูค่วามผนัผวนของ
ค่าเงนิปอนดก์บัค่าเงนิยโูรและดอลล่ารส์หรฐั ซึ่งสง่ผลใหต้น้ทุนการนําเขา้และการกําหนดราคาสนิคา้ของจอหน์เวสต ์รวมทัง้ผลจาก
การแปลงค่าเงนิ นโยบายการเงนิและการคลงั รวมถึงนโยบายการต่างประเทศของประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่งผลกระทบต่ออตัรา
แลกเปลีย่นอยา่งมนีัยสาํคญั อนันําไปสูก่ารอ่อนค่าของเงนิดอลล่ารส์หรฐัเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัอื่นๆ ทีบ่รษิทัมธีุรกจิอยู ่อาทเิช่น 
สกุลเงนิยโูร สกุลเงนิเยน สกุลเงนิปอนด ์และสกุลเงนิบาท 

จากทีผ่า่นมา กลุม่บรษิทัมผีลกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี 
                   ปี 2560   ปี 2559   ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (ลา้นบาท)              1,256         84      1,173        284         52 

บรษิทัตระหนกัถงึความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นซึง่อาจสง่ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบต่อผลประกอบการ และได้
พยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการลดความเสีย่งในดา้นน้ี โดย 

1. Natural hedge โดยการจดัสรรใหร้ายไดจ้ากการสง่ออกผลติภณัฑซ์ึง่สว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิดอลลา่รส์หรฐั และรายจา่ย
จากวตัถุดบินําเขา้ ไดแ้ก่ปลาทนู่า และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ใหเ้ป็นสกุลเงนิเดยีวกนั 

2. การเขา้ทําการบรหิารความเสีย่งโดยใชเ้ครื่องมอืประเภทอนุพนัธ์ทางการเงนิ - บรษิทักําหนดนโยบายการบรหิารเงนิ
และการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อบรหิารความเสีย่งดา้นการเงนิทัง้หมด ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งดา้น
อตัราแลกเปลีย่นและดอกเบีย้ การเขา้ทาํการบรหิารความเสีย่งโดยใชเ้ครื่องมอืประเภทอนุพนัธท์างการเงนิเป็นไปเพื่อป้องกนัความ
เสีย่งทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ มใิชเ่พือ่เกง็กาํไร รวมทัง้เพือ่กาํหนดและสรา้งเสถยีรภาพของผลประกอบการในอนาคตของบรษิทั  

โดยจาํแนกนโยบายดา้นการป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเป็นสองดา้น   
1) อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการคา้   

1.1) สาํหรบัการดาํเนินงานในประเทศไทย ซึง่สว่นใหญ่เป็นธุรกจิรบัจา้งผลติ มยีอดขายเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ และ
การตกลงซือ้ขายเป็นไปตามราคาหรอือตัราแลกเปลีย่นปัจจุบนั ซึง่ความเสีย่งจะเกดิขึน้เมือ่บรษิทัชาํระคา่วตัถุดบิภายใน 3-5 วนัของ
การสัง่ซือ้ ในขณะทีบ่รษิทัตอ้งใชเ้วลามากขึน้ในกระบวนการผลติ การจดัสง่ และการเรยีกเกบ็เงนิ ดงันัน้ จงึกาํหนดอตัราสว่นของ
การป้องกนัความเสีย่งไวท้ี ่25%-75% ของระดบัสนิคา้คงคลงัใหเ้ป็นระดบัทีร่บัได ้ 
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1.2) การดาํเนินงานในยโุรป และสหรฐัอเมรกิา สดัสว่นธุรกจิสนิคา้แบรนดค์ดิเป็นสว่นมากของรายได ้บรษิทัตอ้งตกลง
ราคาขายคงทีข่องสนิคา้แบรนดใ์หก้บัลกูคา้ทัง้คา้สง่หรอืคา้ปลกีในกรอบระยะเวลานานกวา่สนิคา้ทีบ่รษิทัรบัจา้งผลติซึง่มสีดัสว่นน้อย
กวา่ ความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจเกดิขึน้จากรายไดท้ีม่าจากการขายไปยงัลกูคา้ในต่างประเทศ หรอืตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยจากการ
สัง่ซือ้จากต่างประเทศ หรอืการตัง้ราคาทีเ่ชื่อมโยงกบัอตัราแลกเปลีย่นโดยตรง  

บรษิทัไดแ้บ่งประเภทธุรกจิออกเป็น 2 ประเภท เพือ่ดาํเนินนโยบายการบรหิารอตัราแลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมสาํหรบัธุรกจิที่
มลีกัษณะต่างกนั : 

      1.2.1 ธุรกจิรบัจา้งผลติ – กาํหนดรอ้ยละการป้องกนัความเสีย่งที ่60%-100% 
      1.2.2 ธุรกจิสนิคา้แบรนด ์– กาํหนดรอ้ยละการป้องกนัความเสีย่งที ่50%-100% 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมอืทางการเงนิทีบ่รษิทัพจิารณาและใชใ้นการป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี บรษิทัอาจจะพจิารณาใชส้ทิธทิี่จะซื้อหรอืขายเงนิตราต่างประเทศในอนาคตตามความ
เหมาะสม 

2) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากธุรกรรมทางการเงนิ/การลงทุน สาํหรบัการกูย้มื หรอืปล่อยกู ้หรอืฝากเงนิใน
สกุลเงนิอื่น ซึ่งเป็นสกุลเงนิปลายทาง บรษิทัจะต้องทําการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน 100% ทัง้ที่ส่วนธุรกรรมกบัองค์กร
ภายนอกและธุรกรรมระหวา่งบรษิทัในเครอืของกลุ่มไทยยเูน่ียน ซึง่มคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นในระดบัหน่ึง ทัง้น้ีเพื่อใหม้ ัน่ใจ
วา่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในตน้ทุนการกูย้มืเงนิของกลุม่ 

สําหรบัการลงทุนต่างประเทศในรูปของเงนิทุน ที่มผีลตอบแทนอาจมาในรูปของการจ่ายปันผลหรอืการลดทุน อาจไม่
สามารถประเมนิความไมแ่น่นอนและระยะเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ และผลตอบแทนอาจไมค่งที ่โดยสว่นมากการระดมทุนเพือ่การเขา้ถอื
หุ้นมกัเป็นการระดมทุนตรงจากบรษิทัแม่ ดงันัน้ การตดัสนิใจป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนในการลงทุนเพื่อเขา้ถอืหุ้นของ
กจิการจะมาจากคณะกรรมการบรหิารเงนิของบรษิทั  

ผลติภณัฑอ์นุพนัธท์างการเงนิทีจ่ะใชเ้พื่อการป้องกนัความเสีย่งอาจเป็นการสวอป (SWOP) ขา้มเงนิตราต่างประเทศ หรอื
การตกลงแลกเปลีย่นระหว่างคู่สญัญา หรอืการทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มกีารส่งมอบ ซึ่งขึน้อยู่กบัลกัษณะของความเสีย่ง
ของอตัราแลกเปลี่ยน และกระแสเงนิสดในอนาคต อย่างไรก็ด ีบรษิทัไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมอือนุพนัธ์ทางการเงนิ (Proxy) ซึ่งมี
มลูคา่เชื่อมโยงกบัตวัแทนซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยอ์า้งองินัน้ 

- ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศต่าง  ๆ- บรษิทัประกอบธุรกจิในหลายประเทศ 
การบรหิารจดัการการเสยีภาษีจงึเป็นความทา้ทายที่สาํคญั ในแต่ละปี หลายประเทศมกีารปรบัเปลี่ยนนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบ ภาษเีงนิได ้อตัราภาษกีารขาย ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษสีนิคา้และบรกิาร ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษศุีลกากร และภาษี
ธุรกจิเฉพาะ ภาษสีิง่แวดลอ้ม ภาษทีรพัยส์นิ และอื่นๆ   

นอกจากน้ี ยงัมกีารพฒันาการของหลกักฎหมายภาษรีะหว่างประเทศซึ่งกําหนดสทิธิข์องแต่ละประเทศในการจดัเกบ็ภาษี
จากการค้าขา้มพรมแดน ซึ่งเป็นผลมาจากการศกึษาเรื่อง การกดักร่อนฐานภาษีและการเคลื่อนย้ายผลกําไร หรอื BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) ของกลุ่มประเทศ G20 และองค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for 
Economic Cooperation and Development : OECD) ซึง่ไดต้พีมิพร์ายงานเรือ่งเกีย่วกบั BEPS เมื่อเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมี
ประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศไดร้่วมมอืกนัในการดําเนินการเพื่อแกปั้ญหาน้ี การศกึษาเรื่อง BEPS ใหค้วามสาํคญักบั 15 เรื่อง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางตรงหรอืทางอ้อมต่อไทยยูเน่ียน กรุ๊ป โดย หน่ึงในเรื่องที่มผีลกระทบที่มนีัยยะสําคญัคอืเรื่อง การกําหนด
ราคาโอน หรอื“Transfer Pricing” สาํหรบัธุรกรรมที่เกดิขึน้ระหว่างบรษิทัในเครอื สบืเน่ืองจากเรื่อง BEPS หลายประเทศมแีผนจะ
ออกกฎระเบยีบ/มาตรการภาษีใหม่ ซึ่งจะเป็นภาระต่อกลุ่มไทยยูเน่ียน ไดแ้ก่ การปฏริูปภาษีของสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายภาษี
ใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรปทีป่ระกาศในปี 2560 อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัต่อการจดัการเรื่องภาษขีองกลุ่มไทยยเูน่ียน อย่างไรกด็ ี
ความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัมแีผนรองรบัไวแ้ลว้เพื่อให้ปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกต้อง ในปี 2561 มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะมกีฎหมายภาษี
ใหม่ๆประกาศออกมาในหลายประเทศ และเน่ืองดว้ยความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปไดเ้หล่าน้ีและผลกระทบที่อาจ
เกดิขึ้นซึ่งกนัและกนัต่อมา จงึเป็นการยากที่จะประเมนิความเสีย่ง แต่เรื่องดงักล่าวมคีวามสําคญั บรษิทัจงึตดิตามเฝ้าระวงัอย่าง
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ใกลช้ดิ เพื่อเป็นการวางแผนดาํเนินการไวล้ว่งหน้า สาํหรบัการจดัการการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัระบบภาษ ีบรษิทัไดป้รกึษาขอ
คําแนะนําจากบรษิทัที่ปรกึษาด้านภาษีหรอืกฎหมายที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะอยู่เสมอและตดิตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชดิ
เพื่อใหก้ารดาํเนินการต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นศุลกากรและภาษ ีนอกจากน้ี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายภาษ ีและฝ่าย
ทีร่บัผดิชอบภาษศุีลกากร ใหค้าํแนะนํากบัฝ่ายบรหิารจดัการอยูเ่สมอเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเหมาะสม  

ในปี 2560 บรษิัทได้จดัเตรยีมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาษี เพื่อปฏิบตัิตามขอ้กําหนดใหม่ต่างๆ ในหลายประเทศ 
รวมถงึบรษิทัไดก้าํหนดใหบ้รษิทั ไทยยเูน่ียน อยี ูซฟู้ีด 1 ซึง่เป็นบรษิทัโฮลดิง้เพือ่การลงทุนในยุโรป เป็นบรษิทัตวัแทนในการจดัเกบ็
ขอ้มูลรายงานของแต่ละประเทศโดยจดัเตรยีมเอกสารตามขอ้แนะนําของ OECD ใหก้บัหน่วยงานทางภาษี ตามที่กฎหมายทอ้งถิน่
แต่ละประเทศตอ้งการ ยิง่ไปกวา่นัน้บรษิทักําลงัดาํเนินการใหทุ้กบรษิทัฯในกล่มปฎบิตัติามนโยบายต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ในระดบักลุม่ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

บรษิทักําลงัพจิารณานโยบาย Transfer Pricing ของกลุ่มและจดัทําเอกสารเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในปัจจุบนั ยิง่ไป
กว่านัน้ ยงัมีการจดัเตรยีมเอกสารเพื่อประกอบเรื่อง Transfer Pricing ในสามระดบั ได้แก่เอกสารหลกัของกลุ่มบรษิัท เอกสาร
สาํหรบัแต่ละประเทศ และรายงานภาพรวมรายประเทศ รวมถงึจะตอ้งปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
บรษิทัไดด้าํเนินการตามกฎระเบยีบใหม ่

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกา ฝ่ายภาษีทํางานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาเรื่องภาษีของ
สหรฐัอเมรกิา เพือ่ประเมนิผลกระทบและเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัไดด้าํเนินการตามกฎระเบยีบใหม ่

3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจดัการ  
 ความเสีย่งด้านการพฒันาบุคลากร - ดว้ยเป้าหมายที่จะเป็นบรษิทัผูผ้ลติและจําหน่ายอาหารทะเลอนัดบัหน่ึงของโลก 

และเป็นผูนํ้าในดา้นนวตักรรมของธุรกจิอาหารทะเลของโลก บรษิทัมกีารขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทําให้มีความจําเป็นต้องสร้างผู้บรหิารทัง้ในระดบัสูงและระดบักลาง และในสายงานเฉพาะด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมเพือ่รองรบัการเตบิโตทีต่่อเน่ืองและทีส่าํคญัไปกวา่นัน้คอืความทา้ทายในการรกัษาบุคลากรเหล่านัน้ใหอ้ยู่
กบับรษิทัอยา่งยัง่ยนื เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่จะเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ 

แนวทางการดาํเนินงาน - การพฒันาบุคลากรเป็นสิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะทรพัยากรบุคคลเปรยีบเสมอืน
สนิทรพัยท์ีท่รงคุณค่ามากทีสุ่ด  บรษิทัมกีารดําเนินงานต่อเน่ืองเพื่อพฒันาและปรบัปรุงแผนการพฒันาทรพัยากรบุคคลในระยะยาว 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิและการเตบิโตของบรษิทั โดยมนีโยบายในการพฒันาบุคลากร คอื พนักงานทุกคนเป็น
คนเก่ง มคีุณค่าต่อองค์กร และมศีกัยภาพที่แตกต่างกนัไป ทุกคนสรา้งคุณค่าให้กบัองค์กรในผลการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั แต่มี
ความหมาย เรามคีวามเชื่อวา่บุคคลากรทุกคนมคีวามสามารถหรอืมขีอ้เด่นของตวัเอง ซึง่ทางบรษิทัจะทาํใหพ้นกังานทุกๆ คนรูแ้ละ
ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถนําขอ้เดน่ของตนเองออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัองคก์รและตวัเองไดม้ากทีส่ดุ ดงันัน้ ทุกคนจะไดร้บัโอกาส
ในการพฒันาตนเองและความกา้วหน้าในสายอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไป 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธห์ลกัของบรษิทัและเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
เรามุ่งเน้นการนําเสนอวิธีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมีประสทิธิภาพ โดยเน้นที่การปรบัเปลี่ยนทศันคติและวธิีการ
ปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสูอ่งคก์รที่มมีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom training) การสอนงาน
และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยุกตใ์ชใ้นงานจรงิ (On-the-job training: OJT) โดยการอบรม
และพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ 

 การจดัระบบการทํางาน - ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายการลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศรวม 70 แห่ง โดยบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มแต่ละแห่งมกีารประกอบธุรกจิที่แตกต่างกนั รวมทัง้วฒันธรรมและแนวทาง
บรหิารที่อาจแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ การที่บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ความทา้ทายในการบรหิารจดัการเพื่อทําใหบ้รษิทั
ยอ่ยมแีนวทางการดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายเดยีวกนัทัง้กลุม่บรษิทัเป็นประเดน็ทีบ่รษิทัตระหนกัและดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง  เพือ่ใหผ้ลการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัในภาพรวมบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 
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แนวทางการดาํเนินงาน - บรษิทัให้ความสาํคญักบัการบรหิารจดัการเป็นสิง่สาํคญัเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
และเป้าหมายของกลุ่มบรษิัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทีมผู้บริหารในบรษิัทหลกัทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีความรู้
ความสามารถและความเชีย่วชาญในการประกอบธุรกจิประเภทนัน้ๆ รวมทัง้มกีารจดัการประชุมใหญ่กบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทัง้
ในและต่างประเทศทุกปี (TU Global Conference) เพื่อสื่อสารนโยบายรวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้บรหิารระดบัสูงได้ร่วมกนักําหนด
เป้าหมายและกลยทุธข์องกลุม่บรษิทัรว่มกนั เพือ่สรา้งความเขา้ใจและรว่มกนันําพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 

3.5 ความเสี่ยงทางด้านอ ุบตัิภยัและเภทภยั – ซึ่งอาจทําใหธุ้รกจิหยุดชะงกัและขาดความต่อเน่ืองของการดําเนินงาน ปัจจุบนัมี
สถานการณ์ หรอืสภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินทีพ่รอ้มจะเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา อาทเิช่น อุทกภยั อคัคภียั การก่อการรา้ย การ
ชุมนุมประทว้งหรอืจลาจล โรคระบาด เหตุการณ์เหล่าน้ีหากขึน้แลว้อาจสง่ผลต่อการดําเนินธุรกจิ หรอือาจทําใหธุ้รกจิหยุดชะงกัได ้
บรษิทัเลง็เหน็ถงึปัญหาขอ้น้ี จงึมแีผนที่จะรองรบัความเสีย่งที่จะเกดิเหตุการณ์ขึน้เพื่อไม่ใหก้ระทบกบัธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว 

แนวทางการดาํเนินงานบริษทั - บรษิทัมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัความเสีย่งทีธุ่รกจิจะมกีารหยุดชะงกัจาก
เหตุความไม่แน่นอนต่างๆ ดงัน้ี จดัตัง้ทมีงานเฉพาะกจิเพื่อตรวจสอบความไม่แน่นอนสาํหรบัสถานการณ์ต่างๆ มกีารทําประกนัภยั
เพื่อชดเชยค่าเสยีหายหรอืความสญูเสยีในกรณีทีธุ่รกจิเกดิหยุดชะงกั มกีารสรา้งคลงัสนิคา้เพิม่เตมิในการจดัเกบ็สนิคา้สาํเรจ็รปูเพื่อ
ใชใ้นกรณีที่ไม่สามารถที่จะจดัสง่ใหก้บัลูกคา้ไดต้ามปกต ิมกีารอบรมดบัเพลงิทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานตลอดจนมกีารซอ้มดบัเพลงิ
อยา่งน้อยปีละครัง้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัมแีผนการทดสอบกูค้นืระบบต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในทุกๆ ปี  

3.6 ความเสีย่งภายหลงัการควบรวมกิจการ - ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ประสบความสําเรจ็ในการเขา้ซื้อกิจการเชงิกลยุทธ์มากมาย
ในช่วงสองปีทีผ่่านมา การควบรวมและเขา้ซือ้กจิการทัง้หมดช่วยใหบ้รษิทัสามารถขยายการเตบิโตทางธุรกจิตามแนวดิง่ ขยายกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ใหม่ และ/หรอืขยายตลาด โดยความท้าทายที่เกดิขึน้คอืการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการไม่ได้รบัผลประโยชน์และ
มลูค่าของการควบรวมกจิการนัน้ ธุรกจิของ ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป มอียูท่ ัว่โลก และในฐานะกลุ่มบรษิทัขา้มชาต ิไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จงึตอ้ง
บรหิารจดัการและบรูณาการธุรกจิใหมท่ีเ่พิง่เขา้ซือ้ใหม้ปีระสทิธภิาพ และสรา้งความมัน่ใจวา่กลุม่บรษิทัไดร้บัประโยชน์และมลูคา่เพิม่
ตามทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้

แนวทางการดาํเนินงาน - ภายหลงัการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ของการควบรวมหรอืเขา้ซื้อกจิการทุกครัง้ ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
ตัง้ใจที่จะดําเนินการจดัตัง้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการและนโยบายอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทัที่ถูกควบรวมในทนัท ีมเิช่นนัน้ การดําเนิน
นโยบายและการกํากบัดูแลต่างๆ จะไม่ต่อเน่ือง แนวทางการบูรณาการกจิการที่ควบรวม “100 วนัแรก" และกระบวนการตดิตาม
ประโยชน์และมลูค่าเพิม่นัน้ ไดถู้กนํามาใชเ้พื่อจดัการความเสีย่งน้ี ทัง้น้ี แนวทางการบูรณาการกจิการทีค่วบรวมไม่ไดม้มีาตรฐานที่
แน่ชดั แต่ระดบัความสาํเรจ็ของการควบรวมธุรกจิขึน้อยูก่บัปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัในการควบรวมหรอืการเขา้ซือ้กจิการแต่ละครัง้ ต่างก็
มเีหตุผลเชงิกลยทุธแ์ละประเภทของผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการรวมกจิการแตกต่างกนัตามขนาดและวฒันธรรมของธุรกจินัน้ๆ สาํหรบั
การเขา้รว่มลงทุน (Joint venture) ของไทยยเูน่ียน กรุ๊ป กม็กีระบวนการบรูณาการเช่นเดยีวกบัการควบรวมกจิการ โดยไทยยเูน่ียน
กาํหนดแนวทางบรูณาการใหมทุ่กครัง้ และพยายามทาํใหเ้กดิผลประโยชน์รว่มกนัและการสรา้งมลูคา่เพิม่อยา่งดทีีส่ดุ  

นโยบายการลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม  
บรษิทัถอืนโยบายการลงทุนในบรษิทัที่มผีูบ้รหิารเป็นผูถ้อืหุน้ดว้ย เพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า ทมีบรหิารจะสามารถดูแล

และบรหิารงานให้กิจการมผีลการดําเนินงานที่ด ีในขณะเดียวกนั บรษิัทจะดูแลติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในส่วนที่
เกีย่วกบัแผนงานประจาํปี การขยายงาน และการลงทุนเพิม่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายเดยีวกนั อกีทัง้ยงัมกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบ 
(Audit Unit) เพื่อเขา้ตรวจสอบบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหม้กีารดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้ทุกขัน้ตอน สามารถดูขอ้มูลเพิม่เติมได้ในหวัขอ้ 9.4 การกํากบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
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นอกจากน้ี ในการกํากับดูแลและบริหารงาน บริษัทแม่จะเป็นผู้กําหนดนโยบายและระบบการจัดการที่สําคัญต่างๆ 
โดยเฉพาะในดา้นการเงนิและการบญัชเีพื่อใหแ้นวทางบรหิารจดัการกจิการบรษิทัย่อยสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น 
มาตรฐานการบญัช ีนโยบายทางการเงนิ นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
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4. ทรพัยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มทีรพัยส์นิถาวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิรวมกนัทุกบรษิทั ดงัน้ี 
ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธ ิ มลูคา่  

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

1) ทีด่นิ และสว่นปรบัปรงุทีด่นิ  2,514.99  
- บมจ. ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป รวม 656 ไร่ 
  จงัหวดัสมุทรสาคร เพชรบุรี และปราจีนบุรี 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม รวม 121 ไร่ 
  จงัหวดักรุงเทพฯ และสมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บมจ. สงขลาแคนน่ิง รวม 83 ไร่ 
จงัหวดัสงขลา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. ไทยยูเนีย่น ฟีดมิลล์ รวม 227 ไร่ 
  จงัหวดัสมุทรสาคร สงขลา และพงังา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- กลุ่มบริษทั บมจ. แพค็ฟู้ด รวม 87 ไร่ 
  จงัหวดักรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และสมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ  คํ้าประกนัเงนิ
กูย้มืบางสว่น 

- บจ. ไทยยูเนีย่น ซฟู้ีด รวม 88 ไร่ 
  จงัหวดัสงขลา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. เอเซีย่นแปซฟิิคแคน รวม 26 ไร่ 
  จงัหวดัสมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. ไทยยูเนีย่น กราฟฟิกส์ รวม 4 ไร่ 
  จงัหวดักรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี
 

- กลุ่มบริษทั ไทยยูเนีย่น นอร์ท อเมริกา 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- กลุ่มบริษทั ไทยยูเนีย่น อินเวสท์เมนต์ โฮลด้ิง 
  สหภาพยุโรป 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

2) อาคารโรงงานและสิง่ปลกูสรา้ง เป็นเจา้ของ 8,593.96 ไมม่ ี

3) หอ้งเยน็และเครือ่งจกัร อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 8,548.32 ไมม่ ี

4) เครือ่งใชเ้ครือ่งตกแต่ง เป็นเจา้ของ 399.38 ไมม่ ี

5) ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 361.74 ไมม่ ี

6) งานระหวา่งก่อสรา้ง  4,843.09  

รวมมลูค่าสทุธิตามบญัชี  25,261.48  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ โดยมมีลูคา่สทุธติามบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 
328.16 ลา้นบาท (2559: 439.16 ลา้นบาท) 

- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ จาํนวนรวม 275.69 ลา้นบาท (2559 : จาํนวน 381.87 ลา้นบาท) ได้
นําไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพือ่คํ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมทีีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 2 แหง่ ไดแ้ก่ ทีด่นิทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีและทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี

นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัมทีรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตน ไดแ้ก่ เครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์และสทิธบิตัรต่างๆ ประกอบดว้ย 
- เครือ่งหมายการคา้ ซเีลค็ (Sealect) ไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูย้ ื่นขอจดทะเบยีนลขิสทิธิต่์อกรมทรพัยส์นิทาง

ปัญญา 
- เครือ่งหมายการคา้ ฟิชโช (Fisho) ไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูย้ ื่นขอจดทะเบยีนลขิสทิธิต่์อกรมทรพัยส์นิทาง

ปัญญา 
- Chicken of the Sea,  CI Seafoods  และ XCELLENT เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา มลูค่าสทุธ ิ668.54 ลา้น

บาท  
- โปรฟีด ซฟีีด และแอควาฟีด เป็นเครือ่งหมายการคา้ ซึง่ซือ้มาจากผูผ้ลติเดมิ ตดัจาํหน่ายสะสมแลว้คงเหลอืมลูคา่สทุธ ิ3.20 

ลา้นบาท 
- ไทยยเูน่ียนฟีด เอฟซอีาร ์โชบุ ไฮฟีด และนานาม ิไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูย้ ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

ต่อกรม ทรพัยส์นิทางปัญญา 
- John West, Petit Navire, Mareblu, H.Parmentier, King Oscar, Les Pecheries de Chez Nous และ Hawesta เป็น

เครือ่งหมายการคา้ในประเทศแถบยโุรป หลงัการตดัจาํหน่ายแลว้คงเหลอืมลูค่าสทุธ ิ13,793.84 ลา้นบาท 
- คา่ลขิสทิธิเ์กีย่วกบัคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรส์าํหรบัการดาํเนินงานในกลุม่บรษิทั หลงัการตดัจาํหน่ายแลว้ คงเหลอืมลูคา่สทุธ ิ
599.99 ลา้นบาท 

กรณีที่เครื่องหมายการค้าต่างๆ ภายในประเทศหมดอายุ บริษัทจะขอต่ออายุกับกรมทรพัย์สินทางปัญญาเพื่อให้ธุรกิจ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4.2 นโยบายการลงทุนและการบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
- ลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัดาํเนินการอยู ่เชน่ ธุรกจิบรรจุภณัฑ ์
- ลงทุนในธุรกจิทีบ่รษิทัมคีวามเขา้ใจและสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 
- ลงทุนในธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนไมม่ากนกั ซึง่จะไมก่ระทบกระเทอืนถงึบรษิทัจดทะเบยีน 
- ลงทุนในธุรกจิทีผู่ร้ว่มทุนมสีว่นรว่มในการบรหิาร ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงผูถ้อืหุน้เทา่นัน้ 
- ลงทุนในธุรกจิทีใ่หผ้ลตอบแทนคนืภายในเวลา 4 ปี 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องรอ้ง ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของคดทีี่
ถกูฟ้องแลว้และเชื่อมัน่วา่จะไมม่คีา่ความเสยีหายเกดิขึน้ หรอืมผีลกระทบดา้นลบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยทีม่จีาํนวนสงู
กวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของเจา้ของแต่อยา่งใด โดยมคีดฟ้ีองรอ้งทีส่าํคญั ไดแ้ก่  
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Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 

1) เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-U ไดร้บัหมายเรยีกจากหน่วยงานป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ กระทรวงยุตธิรรม
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Antitrust Division of the United States Department of Justice) (the “DOJ”) โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
การสอบสวนในความเป็นไปได้เกี่ยวกบัการกระทําความผดิเกี่ยวกบักฎหมายการแข่งขนัทางการค้า ทัง้น้ี ทาง Tri-U มเีจตนาที่
มุง่ม ัน่ทีจ่ะใหค้วามรว่มมอือยา่งเตม็ทีใ่นการสอบสวนน้ี 

2) เมื่อวนัที ่3 สงิหาคม 2558 Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจําเลยร่วมกบัผูผ้ลติอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกอื่นอกีสองรายทีศ่าล
ชัน้ต้น  มลรฐัแคลิฟอร์เนีย และต่อมามโีจทก์รายอื่นได้ยื่นฟ้อง Tri-U และจําเลยร่วมในคดคีล้ายคลงึกนั ศาลจงึได้มกีารรวมคดี
ฟ้องร้องเดิมกบัคําฟ้องที่ยื่นเข้ามาที่หลงัเพื่อให้เป็นการดําเนินการฟ้องร้องหมู่ในชัน้เดียว โดยโจทก์ได้กล่าวหา Tri-U ในเรื่อง
เกี่ยวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ มาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกนัการผูกขาด (Sherman Antitrust Act) 
ขณะน้ีบรษิทัยงัไม่สามารถคาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นผลของคดดีงักล่าวได ้แต่ทางบรษิทัจะต่อสูค้ดอียา่งเตม็ความสามารถ Tri-U 
อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัลกูคา้รายใหญ่บางรายเพือ่หาขอ้สรปุเกีย่วกบัคาํฟ้องของลกูคา้ดงักลา่ว 

John West Foods Limited (JWF) 

เมื่อวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รบัแจ้งเกี่ยวกับแผนเพื่อการดําเนินการของสํานักงานอัยการแห่งสหราช
อาณาจกัร (UK Crown Prosecution Service) ในการดาํเนินคดต่ีอ JWF บนขอ้กลา่วอา้งวา่กระทาํความผดิเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการทาํประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมาจากการนําเขา้ปลา
จากประเทศกานาในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถงึ ปีพ.ศ. 2557 โดยการพจิารณาคดนีัดแรกมขีึน้เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ณ ศาลมาจสีเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนดแ์วร ์(Tyne & Wear) ขณะน้ี JWF อยูใ่นระหวา่งการต่อสูค้ด ีและยงัไม่
สามารถคาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นผลของคดดีงักลา่ว 

6. ข้อมลูท ัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอื่น 

6.1 ข้อมลูท ัว่ไป 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัเป็นผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลแชแ่ขง็และบรรจุกระป๋อง 
โดยม ี

- สาํนกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที ่ 72/1 หมู ่ 7 ถนนเศรษฐกจิ 1 ตาํบลทา่ทราย อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
74000 โทรศพัท ์66(0) 3481-6500 โทรสาร 66(0) 3481-6499  

- สาํนกังานกรงุเทพฯ ตัง้อยูเ่ลขที ่ 979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์66(0) 2298-0024, 2298-0537 - 41 โทรสาร 66(0) 2298-0548 

- ฝ่ายสือ่สารองคก์ร e-mail address : tu_corporate@thaiunion.com 

- ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์e-mail address : ir@thaiunion.com 

- สาํนกัเลขานุการบรษิทั e-mail address : cg_ethics@thaiunion.com 

- เวบ็ไซต ์www.thaiunion.com   

- ทะเบยีนบรษิทัและเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ีเลขที ่0107537000891 

ณ ปัจจุบนั 31 มกราคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 1,492,953,874 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้ มลู
คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และมทุีนชาํระแลว้ เทา่กบั 1,192,953,874 บาท  
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- นายทะเบียนหุ้นสามญั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ชัน้ 14 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์66(0) 2009-9000 
โทรสาร 66(0) 2009-9992 

- นายทะเบียนหุ้นก ู้ หุน้กูปี้ 2554 ชดุที ่1-3 : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
หุน้กูปี้ 2557 ครัง้ที ่1 ชุดที ่1-4 : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
หุน้กูปี้ 2557 ครัง้ที ่2 ชุดที ่1-2 : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
หุน้กูปี้ 2559 ครัง้ที ่1 : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
หุน้กูปี้ 2559 ครัง้ที ่2 ชุดที ่1-3 : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
หุน้กูปี้ 2560 ครัง้ที ่1 ชุดที ่1-4 : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 

- ผูส้อบบญัชี นายสมชาย จณิโณวาท  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3271 หรอื  
นายวเิชยีร กิง่มนตร ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3977 หรอื 
นายพงทว ีรตันะโกเศศ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื 
นายประสทิธิ ์เยื่องศรกุีล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4174 

บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  
เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์66(0) 2344-1000 โทรสาร 66(0) 2286-5050 

- ที่ปรึกษาหรือผ ูจ้ดัการภายใต้สญัญาการจดัการ: ไมม่ ี

6.2 ข้อมลูสาํคญัอื่น 

บรษิทัไม่มขีอ้มลูอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมนีัยสาํคญั หากบรษิทัเหน็ว่า มขีอ้มูลอื่นที่จําเป็น
ซึง่เป็นประโยชน์หรอือาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอยา่งมนียัสาํคญั หรอืเพื่อความเทา่เทยีมกนัในการเขา้ถงึขอ้มลูของ
ผู้ลงทุนทุกกลุ่ม บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดงักล่าว
ประกอบการตดัสนิใจลงทุน ทัง้ทางระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บคุคลอ้างอิง 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถ้ือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว ณ 31 มกราคม 2561 
บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน 1,492,953,874 บาท หรอื 5,971,815,496 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท โดยแบง่เป็น 
1) ทุนเรยีกชําระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรอื 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
2) หุน้สามญัสว่นทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ จาํนวน 1,200,000,000 หุน้ รอการลดทุนในอนาคต 

7.2 ผูถ้ือหุ้น ประกอบดว้ยกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีน 31 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

ลาํดบั จาํนวนหุ้น % 
1. ครอบครวัจนัศริ ิ* 998,604,692 20.93 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 353,272,147 7.40 

3. บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 347,745,120 7.29 

4. สาํนกังานประกนัสงัคม 336,296,308 7.05 

5. ครอบครวันิรตุตนิานนท ์*  326,239,152 6.84 

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 123,688,079 2.59 

7. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 122,621,600 2.57 

8. UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,700,000 2.38 

9. ครอบครวับุญมโีชต ิ*  88,322,980 1.85 

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 79,339,600 1.66 

หมายเหตุ * รายชื่อกลุม่ผูถ้อืหุน้ตามตารางขา้งตน้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
ชื่อ จาํนวนหุ้น % 

1. ครอบครวัจนัศิริ 998,604,692 20.93 
(1) นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 421,536,164 8.83 
(2) นายไกรสร จนัศริ ิ 174,804,288 3.66 
(3) นายดสิพล จนัศริ ิ 126,499,308 2.65 
(4) นางพรนภา จนัศริ ิ 109,329,048 2.29 
(5) นางบุษกร จนัศริ ิ 56,330,432 1.18 
(6) นายเดชพล จนัศริ ิ 53,858,772 1.13 
(7) ด.ช. อฑัฒ ์จนัศริ ิ 23,141,784 0.48 
(8) ด.ช. ณฎัฐ ์จนัศริ ิ 21,793,356 0.46 
(9) นางทพิยรตัน์ จนัศริ ิ 11,311,540 0.24 
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(61)  

 

ชื่อ จาํนวนหุ้น % 
2. ครอบครวันิรตุตินานนท ์ 326,239,152 6.84 

(1) นายเชง นิรตุตนิานนท ์ 200,442,084 4.20 
(2) นางจนิตนา นิรตุตนิานนท ์ 64,151,932 1.34 
(3) นายนรนิทร ์นิรุตตนิานนท ์ 31,999,968 0.67 
(4) นายนคร นิรตุตนิานนท ์ 29,645,168 0.62 

3. ครอบครวับุญมีโชติ 88,322,980 1.85 
(1) นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ 63,442,980 1.33 
(2) นายประเสรฐิ บุญมโีชต ิ 23,650,000 0.50 
(3) นางสาวรุง่ทวิา บุญมโีชต ิ 710,000 0.01 
(4) นายธนโชต ิบุญมโีชต ิ 445,000 0.01 
(5) นายบุญปวณี บุญมโีชต ิ 75,000 0.00 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

 
สญัชาต ิ

 

นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา  
จาํนวนหุน้
ทัง้หมด 

 
% จาํนวน

ราย จาํนวนหุน้ 
จาํนวน
ราย จาํนวนหุน้ 

ไทย 522 1,560,329,252 10,791 1,635,219,998 3,195,549,250 66.97 

ต่างชาต ิ 175 1,398,255,855 47 178,010,391 1,576,266,246 33.03 

ยอดรวม 697 2,958,585,107 10,838 1,813,230,389 4,771,815,496 100.00 

หมายเหต :ุ ณ วนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีน วนัที ่31 มกราคม 2561 จากจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทัง้สิน้ 4,771,815,496 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และนบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีอ่ยูภ่ายใตผู้ม้อีํานาจควบคุมเดยีวกนัเป็นกลุ่มเดยีวกนั 
ในสว่นของบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธใินการออกคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่จะมผีลใหค้ะแนนเสยีง
หายไปรอ้ยละ 7.40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

7.3  รายละเอียดหุ้นก ู้ 

 หุ้นก ู้ 

 ปี 2554  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2554 ชดุที ่1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2554 ชดุที ่2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” 

“หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2554 ชดุที ่3 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 
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(62)  

อายขุองหุน้กู ้ : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลอื 1,500,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 3,300,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2557) 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 1,950,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559) 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 1,500,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบง่เป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 จาํนวน 3,300,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 จาํนวน 1,950,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 จาํนวน 1,500,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ : วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
หุน้กูชุ้ดที ่3 วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อตัราดอกเบีย้และกาํหนดเวลา 
การชาํระดอกเบีย้ : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.51 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.70 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 5.02 ต่อปี 
โดยชาํระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม 
และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดแรกใน 
วนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถทาํไดใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการชาํระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักลา่ว 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีน
หุน้กูแ้ละตวัแทนชาํระเงนิแทน 

 ปี 2557 คร ัง้ที่ 1 :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

“หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่3 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“หุน้กูชุ้ดที ่4” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2557 ชดุที ่4 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 
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(63)  

อายขุองหุน้กู ้  : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลอื 5,750,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 2,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ  ์2560) 
2)  หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 3,150,000,000 บาท 
3)  หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 1,550,000,000 บาท 
4)  หุน้กูชุ้ดที ่4 มลูคา่ 1,050,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย  : 8,250,000 หน่วย แบง่เป็น 
1)  หุน้กูชุ้ดที ่1 จาํนวน 2,500,000 หน่วย 
2)  หุน้กูชุ้ดที ่2 จาํนวน 3,150,000 หน่วย 
3)  หุน้กูชุ้ดที ่3 จาํนวน 1,550,000 หน่วย 
4)  หุน้กูชุ้ดที ่4 จาํนวน 1,050,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ : วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 
หุน้กูชุ้ดที ่3 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
หุน้กูชุ้ดที ่4 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2567 

อตัราดอกเบีย้และกาํหนดเวลาการ 
ชาํระดอกเบีย้  : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.58 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.21 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.69 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่4 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 5.18 ต่อปี 
โดยชาํระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์6 พฤษภาคม 6 สงิหาคม และ 
6 พฤศจกิายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที ่
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ในวนัครบ
กาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถทําได้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชําระเงนิต้นคงค้างทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักลา่ว 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีน
หุน้กูแ้ละตวัแทนชาํระเงนิแทน 

 ปี 2557 คร ัง้ที่ 2 :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่2/2557 ชดุที ่1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)  
   ครัง้ที ่2/2557 ชดุที ่2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 
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(64)  

อายขุองหุน้กู ้  : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 4,500,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 1,000,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 3,500,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 4,500,000 หน่วย แบง่เป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 จาํนวน 1,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 จาํนวน 3,500,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้  : วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
อตัราดอกเบีย้และกาํหนดเวลาการ 
ชาํระดอกเบีย้  : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.21 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.58 ต่อปี 
โดยชาํระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9 
กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที ่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2558 และจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถทาํไดใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการชาํระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักลา่ว 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนาย 
   ทะเบยีนหุน้กูแ้ละตวัแทนชาํระเงนิแทน 

 ปี 2559 คร ัง้ที่ 1 : หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมป่ระกนั และไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ใชช้ื่อ “หุน้กูส้กุลเงนิเหรยีญสหรฐัของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2559 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 

อายขุองหุน้กู ้  : อาย ุ10 ปี นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้
มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : รวม 75,000,000 เหรยีญสหรฐั 
จาํนวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : จาํนวน 75,000 หน่วย 
มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 1,000 เหรยีญสหรฐั 
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 เหรยีญสหรฐั 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้  : วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2559 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2569 
อตัราดอกเบีย้และกาํหนดเวลาการ 
ชาํระดอกเบีย้  : อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวนัที่ 11 

เมษายน และวนัที ่11 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายขุองหุน้กู ้
การไถ่ถอนหุน้กู ้  : สามารถทาํไดใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560                             
 

(65)  

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนาย 
ทะเบยีนหุน้กูแ้ละตวัแทนชาํระเงนิแทน 

 ปี 2559 คร ัง้ที่ 2  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
          ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 
    “หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
         ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 
    “หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
         ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 

อายขุองหุน้กู ้  :  1)  หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2)  หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 6,000,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 10,000,000 หน่วย แบง่เป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 6,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้  : วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
หุน้กูชุ้ดที ่3 วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

อตัราดอกเบีย้และกาํหนดเวลาการ 
ชาํระดอกเบีย้  : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.03 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.32 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.79 ต่อปี 
โดยชาํระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20 
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดแรกใน 
วนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้  : สามารถทาํไดใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการชาํระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักลา่ว 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนาย 
  ทะเบยีนหุน้กูแ้ละตวัแทนชาํระเงนิแทน 
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 ปี 2560 คร ัง้ที่ 1  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2560 ชดุที ่1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
         ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 

“หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
     ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 
“หุน้กูชุ้ดที ่4” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
     ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่4 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” 

อายขุองหุน้กู ้  : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 12,000,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 3,500,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,500,000,000 บาท 
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มลูคา่ 4,000,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 12,000,000 หน่วย แบง่เป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 3,500,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,500,000 หน่วย 
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มลูคา่ 4,000,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้  : วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2560 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2563 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2565 
หุน้กูชุ้ดที ่3 วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2567 
หุน้กูชุ้ดที ่4 วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2570 

อตัราดอกเบีย้และกาํหนดเวลาการ 
ชาํระดอกเบีย้  : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.49 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.91 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.58 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่4 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.94 ต่อปี 
โดยชาํระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19 
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดแรกใน 
วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะทาํการชาํระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  
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การไถ่ถอนหุน้กู ้  : สามารถทาํไดใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการชาํระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักลา่ว 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนาย 
ทะเบยีนหุน้กูแ้ละตวัแทนชาํระเงนิแทน 

หมายเหต ุ: บรษิัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบรษิัทเป็น “บรษิัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิชย ์
ภายหลงัการออกหุ้นกู้ดงักล่าวเมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2558 ดงันัน้ หุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2558 จงึยงัคงเป็นชื่อเดมิของบรษิัท ทัง้น้ี 
บรษิทัไดด้าํเนินการแจง้นายทะเบยีนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เน่ืองจากการบรหิารจดัการอยา่งรอบคอบและความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป ทาํใหบ้รษิทั
สามารถสรา้งผลกาํไรไดทุ้กไตรมาสตดิต่อกนัมาโดยตลอดนบัตัง้แต่เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน
ปี 2537 เป็นตน้มา ดงันัน้ บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) จงึมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธใินแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นตน้ไป บรษิทัไดแ้บง่จา่ยเงนิปันผล 2 ครัง้ต่อปี และจากการบรหิารงาน
อยา่งรอบคอบและความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ บรษิทัจงึสามารถรกัษาระดบั
กาํไรสทุธจิากปีก่อนหน้าและคงอตัราการจา่ยเงนิปันผลไดท้ี ่0.66 บาทต่อหุน้สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2560 

ในส่วนของบรษิัทย่อยการจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ และความจําเป็นในการใช้เงนิทุนเพื่อขยายธุรกจิใน
อนาคต อยา่งไรกต็าม หากบรษิทัยอ่ยมผีลกําไรและไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งสาํรองเงนิทุนไวใ้ชใ้นการขยายกจิการในปีนัน้ๆ แต่อยา่งใด 
กจ็ะจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธใินแต่ละปี 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 
รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ณ 31 มกราคม 2561 
1. นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 
2. นายเชง นิรตุตนิานนท ์      ประธานคณะกรรมการบรหิาร       
3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร         
4. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ     ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ          กรรมการบรหิาร 
6. นายชาน ช ูชง                กรรมการบรหิารและ Group Director, Human Resource 
7. นายคโิยทากะ คคิชู ิ กรรมการ  
8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส  กรรมการ 
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
10. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายกรีต ิอสัสกุล กรรมการอสิระ 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา 
 การประชุมคณะกรรมการ ปี 2560  

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

มาประชุม 
จาํนวนครัง้/

จาํนวนทัง้หมด 

รบัทราบก่อนการ
ประชุมทาง 

สือ่อเิลค็โทรนิกส ์

การประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้  

ปี 2560 
1. นายไกรสร จนัศริ ิ 6/6 - มา 
2. นายเชง  นิรตุตนิานนท ์ 4/6 2/6 มา 
3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ 6/6 - มา 
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 6/6 - มา 
5. นายฤทธริงค ์  บุญมโีชต ิ 6/6 - มา 
6. นายคโิยทากะ ** คคิชู ิ 3/6 3/6 ไมม่า 
7. นายราวนิเดอร ์** สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส 6/6 - มา 
8. นายชาน ช ู ชง 6/6 - มา 
9. นายศกัดิ ์* เกีย่วการคา้ 6/6 - มา 
10. ดร.ธรรมนูญ * อานนัโทไทย 5/6 1/6 มา 
11. นายกรีต ิ* อสัสกุล 4/6 2/6 มา 
12. นายนาถ * ลิว่เจรญิ  6/6 - มา 

หมายเหตุ :  * กรรมการอสิระ  ** นายคโิยทากะ คคิชู ิและนายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส เป็นกรรมการทีม่ไิดม้ถีิน่
พาํนกัในประเทศไทย (สามารถดรูายละเอยีดกรรมการของบรษิทัเพิม่เตมิได ้ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 154) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและอตัราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจาํนวนหุ้นของค ู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรล ุ
นิติภาวะ 
(สามารถดรูายละเอยีดการถอืหุน้แบบแยกระหวา่งทางตรงและทางออ้มได ้จากเอกสารแนบ 1 หน้า 166) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั จาํนวนหุ้น ณ 
1 ม.ค. 2560 

% ซื้อ (ขาย) 
ระหว่างปี 

โอนเข้า (ออก)
ระหว่างปี 

จาํนวนหุ้น ณ 
31 ธ .ค. 2560 

% 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ 231,134,720 4.84   231,134,720 4.84 
2. นายเชง  นิรุตตนิานนท ์ 265,762,276 5.57 (703,060)  265,059,216 5.55 
3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ 38,668,000 0.81   38,668,000 0.81 
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 493,855,472 10.35 35,929,740  529,785,212 11.10 
5. นายฤทธริงค ์  บุญมโีชต ิ 63,442,980 1.33   63,442,980 1.33 
6. นายคโิยทากะ คคิชู ิ - n/a   - n/a 
7. นายราวนิเดอร ์ สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส - n/a   - n/a 
8. นายชาน ช ู ชง 12,295,272 0.26   12,295,272 0.26 
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ - n/a   - n/a 
10. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย - n/a   - n/a 
11. นายกรีต ิ อสัสกุล 53,248 0.00 50,000  103,248 0.00 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ  - n/a   - n/a 

รวมจาํนวนหุ้นและอตัราส่วน 1,105,211,968 23.16 35,276,680 - 1,140,488,648 23.90 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความ

ซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั นอกจากน้ี กรรมการยงัมหีน้าทีก่าํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของ
บรษิทั และกาํกบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

อาํนาจการลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั คอืกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 2 คน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของ
บรษิทั หรอืในบางกรณีคณะกรรมการอาจกาํหนดชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทักไ็ด ้ 

กรรมการมหีน้าที่จะต้องแจง้ให้บรษิทัทราบ หากมสี่วนได้ส่วนเสยีในสญัญาที่ทํากบับรษิทั หรอืถอืหุ้น หรอืหุ้นกู้เพิม่ขึ้น 
หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื ในระหว่างรอบปีบญัช ีทัง้น้ี อํานาจการตดัสนิใจและดูแลการดําเนินงานของบรษิทัดงักล่าว 
เวน้แต่เรือ่งดงัต่อไปน้ี ซึง่คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนดาํเนินการ 

(1) เรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) การเปลีย่นแปลงราคามลูคา่หุน้ หรอืเพิม่ / ลดทุนจดทะเบยีน 
(3) เพิม่จาํนวนกรรมการบรษิทั 
(4) การทํารายการที่กรรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอือยู่ในขา่ยทีก่ฎหมาย หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยร์ะบุใหต้อ้งไดร้บั

จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั 
ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าเป็นรายงานทางการเงนิทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานทีเ่ป็นจรงิและสมเหตุผล โดยอยู่บนรากฐานของการจดัใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ซึ่งได้
ใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ตลอดจนไดพ้จิารณา
ถงึความสมเหตุสมผล และความระมดัระวงัรอบคอบ รวมถงึการประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทํา และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ตามมาตรฐานการบญัชใีหม่ที่มผีลบงัคบัใช ้ซึ่งผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัในรายงานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอยา่งไมม่เีงือ่นไข เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพื่อทําหน้าทีก่ํากบัดูแลสอบทาน
รายงานทางการเงนิ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารความเสี่ยง รวมถึง
พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ีแลว้ 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั คอื นายสมชาย จณิโณ
วาท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3271 จาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั โดยในการตรวจสอบนัน้มี
ความเป็นอิสระและได้รบัความร่วมมอืจากผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยความเห็นของผู้สอบบญัชปีรากฏในรายงานของผู้สอบบญัช ีซึ่งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจาํปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอซึง่ทาํใหเ้ชื่อมัน่ไดว้า่ งบการเงนิของบรษิทั 
ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 แสดงฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ และกระแสเงนิสดโดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระสาํคญั มคีวามเชื่อถอืได ้โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) ใหก้รรมการบรหิารมอีํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบ

และขอ้บงัคบัของบรษิทัเวน้แต่รายการทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2) มอีาํนาจจดัทาํ เสนอแนะและกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยทุธท์างธุรกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบรหิารงาน กําหนดงบประมาณสําหรบัประกอบธุรกิจประจําปี และงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและดําเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธ์ทางธุรกจิโดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) มอีํานาจดาํเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั รวมทัง้จดัตัง้โครงสรา้งองคก์ร และการบรหิาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั  

5) มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารกู้หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการเขา้เป็นผู้คํ้าประกนั หรอืการ
ชาํระเงนิหรอืใชจ้่ายเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการ
ดําเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทัง้น้ี มกีารกําหนดวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 200 ล้านบาท หรอืจํานวนเทยีบเท่า 
หรอืเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย อย่างไรกด็ ีวงเงนิดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 
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6) มอีาํนาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในตาํแหน่งทีไ่มส่งูกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละชว่งเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 

อน่ึง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ทํารายการที่ทําใหค้ณะกรรมการบรหิาร 
หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตักิารเขา้ทํารายการที่ตน หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืมสีว่นได้
เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการกําก ับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด) ยกเวน้เป็นการ
อนุมตักิารเขา้ทํารายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ทัง้น้ี กรรมการบรหิารทีม่ ี
ส่วนได้เสยีในเรื่องดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมอีํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต 
อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารไดต้ามทีจ่าํเป็นหรอืเหน็สมควร 

อาํนาจอนุมตัหิลกัของคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารตอ้งพจิารณา โดยสรปุ 
1. นโยบายดา้นการเงนิ – เรือ่งทีจ่ะตอ้งผา่นการอนุมตัปิระกอบดว้ย 
1.1 งบประมาณประจาํปี  
1.2 การรว่มลงทุนในบรษิทัอื่น  
1.3 การกูย้มืเงนิ  

2. นโยบายดา้นการบรหิารงาน – การปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
3. นโยบายดา้นพนกังาน – การอนุมตัอิตัราการปรบัเงนิเดอืน โบนสั สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
4. การจดัซือ้สนิทรพัยถ์าวรนอกงบประมาณ  

ทัง้น้ี กรณีที่คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอํานาจให้บุคคลอื่นทําหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามปกตธิุรกจิ 
การมอบอํานาจดงักล่าวได้เป็นไปตามมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมกีารกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบอํานาจไวอ้ย่างชดัเจน และไม่ถอืเป็นการมอบอํานาจที่ทําใหผู้ร้บัมอบอํานาจสามารถอนุมตัริายการที่บุคคล
ดงักล่าวหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับรษิทัผูม้อบอํานาจ
หรอืบรษิทัยอ่ย 
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8.2 ผูบ้ริหาร 
โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

เลขานุการบรษิทั 
นางปะราล ีสขุะตุงคะ 

บญัชกีลุม่บรษิทัการเงนิองคก์ร 

สายงานตรวจสอบ 
นายปองพล ผลพิชื

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ผูถ้อืหุน้ผูส้อบบญัช ี

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ
กลุม่บรษิทั 

การพฒันาเชงิกลยุทธอ์งคก์ร 

ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธุรกจิอาหารแชแ่ขง็
และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรหิาร 

ทมีบรหิารกลุม่ธรุกจิทนู่า ทมีบรหิารกลุม่ธรุกจิกุง้ ทมีบรหิารกลุม่ธรุกจิแปรรปู 
(ambient) 

ทมีบรหิารกลุม่ธรุกจิอาหารแช่
เยอืกแขง็และแชเ่ยน็ 

ทมีบรหิารกลุม่ธรุกจิในทวปียุโรป ทมีบรหิารกลุม่การเงนิ 

ทมีบรหิารกลุม่ตลาดเกดิใหม ่ ทมีบรหิารกลุม่ทรพัยากรบุคคล ทมีบรหิารกลุม่กลยุทธอ์งคก์ร 
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ผูบ้รหิารจาํนวน 9 ทา่น ปี 2560 มรีายชื่อดงัน้ี 
1) นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
2) นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) นายยอรก์ ไอรลั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ดา้นการเงนิกลุม่บรษิทั ( GROUP CFO) 
4)  นายชาน ช ู ชง Group Director, Human Resource 
5) นายสทุธเิดช อมรเกษมวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธุรกจิปลา 
6) นายพรีะศกัดิ ์ บุญมโีชต ิ กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธุรกจิกุง้ 
7) นายฟาซอล  ซาเฟียต เชยีคห ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่พฒันาตลาดเกดิใหม ่ 
8)  นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นการเงนิองคก์ร 
9) นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การนิ์เยร ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชแีละควบคุมผลการดาํเนินงานกลุม่บรษิทั  

8.3 เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้ นางปะราล ี สขุะตุงคะ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ดาํรงตาํแหน่ง

เป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2550 โดยคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
หน้า 181 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  
: คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัแต่ละรายในปีทีผ่า่นมา (เฉพาะคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ)  

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

(ระหวา่งปีประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ 8 ครัง้) 

จาํนวนครัง้
ทีเ่ขา้รว่ม
ประชุม 

เบีย้ประชุม
กรรมการ 

(บาท) 

คา่ตอบแทน
กรรมการ 

(บาท) 

คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 

รวม
ค่าตอบแทน

ทัง้สิ้น 
1. นายไกรสร จนัศริ ิ 6 ครัง้ 180,000 600,000  780,000
2. นายเชง  นิรุตตนิานนท ์ 4 ครัง้ 60,000 300,000  360,000
3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ 6 ครัง้ 90,000 300,000  390,000
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 6 ครัง้ 90,000 300,000  80,000 470,000
5. นายฤทธริงค ์  บุญมโีชต ิ 6 ครัง้ 90,000 300,000  390,000
6. นายคโิยทากะ คคิชู ิ 3 ครัง้ 45,000 300,000  345,000
7. นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์เอส 6 ครัง้ 90,000 300,000  390,000
8. นายชาน ช ู ชง 6 ครัง้ 90,000 300,000  80,000 470,000
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ 6 ครัง้ 90,000 300,000 600,000 240,000 1,230,000
10. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย 5 ครัง้ 75,000 300,000 300,000 360,000 1,035,000
11. นายกรีต ิ อสัสกุล 4 ครัง้ 60,000 300,000  240,000 600,000
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ 6 ครัง้ 90,000 300,000 300,000 690,000
 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  1,050,000 3,900,000 1,200,000 1,000,000 7,150,000

หมายเหตุ: นายคโิยทาก ิคคิชู ิและนายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส เป็นกรรมการทีม่ไิดม้ถีิน่พาํนกัในประเทศไทย 
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:  โบนสัคณะกรรมการจากผลการดาํเนินงานปี 2559 เทา่กบั 15.00 ลา้นบาท (ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 
2560) 

:  คา่ตอบแทน (รวมคา่ตอบแทนอื่นทีเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เงนิสมทบประกนัสงัคม เป็นตน้) ของผูบ้รหิาร
รวม 11 ทา่นไดร้บัจากบรษิทั ในปี 2560 เทา่กบั 148.23 ลา้นบาท 

: คา่ตอบแทนและโบนสัรวมทีค่ณะกรรมการทุกทา่นและผูบ้รหิารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดร้บัจาก
บรษิทั ในปี 2560 เทา่กบั 170.38 ลา้นบาท 

ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น 
:  วงเงนิประกนัคุม้ครองสขุภาพ ไมเ่กนิ 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการทีม่ถีิน่พาํนกัในประเทศไทยและอายนุ้อยกวา่ 70 

ปี) รวมเบีย้ประกนั 6 ทา่น ในปี 2560 เทา่กบั 223,444.00 บาท 

8.5 บคุลากร 
บุคลากรของบรษิัทได้แบ่งตามสายงานหลกั รวม 11,111 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2560) โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 

จาํนวน 1,927 คน และพนกังานรายวนั จาํนวน 9,184 คน 
สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม 
บรษิทัมนีโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะสง่เสรมิแนวปฏบิตัใินเรื่องของสทิธมินุษยชนตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน การใชแ้รงงาน 

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่เคยมขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน และสนบัสนุนความคดิในการสง่เสรมิสทิธแิรงงานและสวสัดิ
ภาพทางสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานมาตลอด บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัสมคัรและการจา้งงานทุก
ประการโดยเคร่งครดั และเพื่อให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและค่านิยมขององค์กร บรษิัทมีนโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารของพนักงานใหส้ามารถรกัษาพนกังานทีม่คีุณภาพ ดงึดดูคนเก่งจากภายนอกองคก์ร และมุง่เน้นการตอบแทนตามผลการ
ปฏบิตังิาน โดยคาํนึงถงึความเป็นธรรมภายในองคก์ร ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจนขอ้กฎหมาย วฒันธรรม 
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดย
พจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพจิารณาดา้นความ
เท่าเทยีมภายในซึ่งประเมนิจากขอบเขตความรบัผดิชอบ ความซบัซ้อนของงาน ประสบการณ์ รวมทัง้ทกัษะที่ใช้ในการทํางานที่
แตกต่างกนั นอกจากน้ี บรษิทัยงักําหนดนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัตามผลการปฏบิตังิานของพนักงานและผลการดําเนินการของ
บรษิทั และเพิม่เตมิสวสัดกิารทีห่ลากหลายรปูแบบ เชน่ เบีย้ขยนั รางวลัพนกังานดเีดน่ เป็นตน้  

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจํานวน เน่ืองจากบรษิัทยงัคงต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ซึง่มจีาํนวนมาก  

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2560 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 3,159.55 ลา้นบาท โดยแบง่ออกเป็น 
- เงนิเดอืน จาํนวน 680.95 ลา้นบาท (คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 
- เงนิเดอืน คา่จา้ง และเบีย้เลีย้ง จาํนวน 1,844.19 ลา้นบาท (ตน้ทุนขาย) 
- คา่ตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุม จาํนวน 7.10 ลา้นบาท 
- โบนสักรรมการปี 2559 (จา่ยปี 2560) จาํนวน 15.00 ลา้นบาท 
- โบนสัประจาํปี จาํนวน 292.57 ลา้นบาท 
- เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี จาํนวน 41.39 ลา้นบาท 
- ประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน จาํนวน 50.89 ลา้นบาท 
- ฝึกอบรมและสมัมนา                           จาํนวน 24.82 ลา้นบาท 
- การสรรหาบุคคลากร จาํนวน 12.15 ลา้นบาท 
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- เงนิเกษยีณพนกังาน จาํนวน 8.15 ลา้นบาท 
- สาํรองเงนิเกษยีณพนกังาน จาํนวน 88.30 ลา้นบาท 
- คา่รกัษาพยาบาล จาํนวน 20.80 ลา้นบาท 
- สวสัดกิารพนกังานดา้นอื่นๆ จาํนวน 73.24 ลา้นบาท 

สําหรบักองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บรษิัท บรษิัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 2 ถงึ 5 (กรณีทีพ่นักงานมี
อายุงานเกนิกว่า 10 ปี สามารถเลอืกสะสมไดถ้งึรอ้ยละ 15) และเงนิที่บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัรารอ้ยละ 2 ถงึ 10 
ของเงนิเดอืน ซึ่งขึน้อยู่กบัอายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสํารองเลี้ยงชพีของบรษิทั บรหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ส่วนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบรษิัทย่อยในประเทศบรหิาร โดย บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน กสกิรไทย จาํกดั และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จาํกดั  

สาํหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) บรษิทัและบรษิทัย่อยได้คํานวณหน้ีสนิตาม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้าํการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกนั
เงนิสํารองทุกๆ ปีไว้ในหมวดหน้ีสนิของงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีสากล IAS19 เพื่อให้มัน่ใจว่า บรษิัทสามารถจ่ายเงนิ
บาํเหน็จเกษยีณอายุใหก้บัพนกังานตามสทิธทิีพ่งึมไีดใ้นอนาคต นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารพจิารณาถงึการคงรกัษารายไดข้องพนกังาน
ในรปูของค่าจา้งและผลประโยชน์ หากเกดิเหตุการณ์ทีท่าํใหก้ารดําเนินธุรกจิหยุดชะงกัเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ บรษิทัจงึขยายความ
คุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยัผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รบัผลกระทบจากการหยุดชะงกัที่อาจ
เกดิขึน้ได ้

การพฒันาบคุลากร 
การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์หลกัของบรษิทัและเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 

เรามุ่งเน้นการนําเสนอวอธีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมีประสทิธิภาพ โดยเน้นที่การปรบัเปลี่ยนทศัคติและวิธีการ
ปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสู่องค์กรที่มมีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom training) การสอนงาน
และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใชใ้นงานจรงิ (On-the-job training: OJT) โดยการอบรม
และพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ ดงัน้ี 

• การดแูลพนกังานใหม่ เพื่อใหก้ารตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น ทําใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รอยา่งราบรื่น และเป็นรากฐาน
สูค่วามสาํเรจ็ในระยะยาว 

• การฝึกอบรมดา้นวชิาชพี คา่นิยมองคก์ร การเรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกจิ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากทัง้
ในและนอกองคก์รเพือ่ใหพ้นกังานเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรทีจ่าํเป็น เพือ่นําไปสูค่วามเป็นเลศิ 

• ระบบพีเ่ลีย้ง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพือ่สง่เสรมิและสรา้งศกัยภาพความเป็นผูนํ้า 
• โครงการเรยีนรูง้านขา้มสายงาน เพือ่สง่เสรมิความรู ้การแบง่ปัน และความรว่มมอื 
• การมอบหมายงานทีท่า้ทาย ดว้ยทรพัยากรสาํหรบัการเรยีนรูแ้ละการสอนงานเพือ่สง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 
• การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนสายงาน เพื่อสง่เสรมิเพิม่พนูทกัษะและกระตุน้แรงบนัดาลใจ สรา้งเครอืขา่ย รวมทัง้วสิยัทศัน์ใน

ระยะยาวซึง่เกดิจากการมองภาพทีก่วา้งขึน้ 
• การได้รบัมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรและพฒันาทักษะด้านภาษา รวมทัง้เพิ่ม

ความกา้วหน้าใหก้บัพนกังานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
• กระบวนการตดิตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมนิผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรทีม่คีวามสามารถทัว่โลก

และตดิตามความคบืหน้าการพฒันาบุคลากรเหลา่น้ี 
• การฝึกอบรมแก่พนกังานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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รายละเอยีดของการฝึกอบรมพนกังานและผูบ้รหิารในปี 2560 มดีงัน้ี 
จาํนวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม: 154,559 ชัว่โมง 
จาํนวนชัว่โมงเฉลีย่ต่อพนกังานรายบุคคล: 11.97 ชัว่โมง 

การจดัทาํแผนสบืทอดตาํแหน่งงาน 
ในแต่ละปี บรษิทัจะมกีารทบทวนตําแหน่งงานหลกัขององค์กรโดยใช้กระบวนการพจิารณาตําแหน่งงานอย่างเป็นระบบ 

เพือ่ใหท้ราบถงึตาํแหน่งงานทีม่คีวามสาํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิขององคก์ร (Critical Position) ทัง้ในปัจจุบนั และในอนาคต  
ฝ่ายกลยุทธ์ทรพัยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) โดยจดัให้มกีาร

ประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารในหน่วยงานหลกัขององค์กร และ ผูบ้รหิารสงูสุดฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทัง้น้ีนอกจากการเสรมิสรา้ง
ความมศีกัยภาพในการดาํเนินการของธุรกจิ ยงัสามารถชว่ยลดความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิอยา่งต่อเน่ืองอกีดว้ย    

แผนการสบืทอดตาํแหน่งงานของไทยยเูน่ียน แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
1. แผนการสืบทอดตําแหน่งงานในตําแหน่งงานที่มีความสําคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการ

วางแผนผูส้บืทอดตําแหน่งตามระยะเวลาทีค่าดว่าผูส้บืทอดตําแหน่งมคีวามพรอ้มในการดํารงคต์ําแหน่งนัน้ๆ ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
กลุม่ ดงัน้ี 

a. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งทนัท ี(Ready Now) 
b. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years) 
c. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years) 

2. แผนการสบืทอดตาํแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตวัพนกังานทีจ่ะมารบั
หน้าทีแ่ทนผูบ้รหิารในตาํแหน่งงานสาํคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบรษิทัไดส้นบัสนุนใหผู้บ้รหิารแต่ละฝ่ายกําหนด
ชื่อผูส้บืทอดตาํแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว ้โดยอาจแบง่งานออกเป็นสว่นๆ และ มชีื่อผูร้บัผดิชอบแต่ละสว่นงานอยา่งชดัเจน  

การจดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่งงาน จะทําควบคู่ไปกบัการประเมนิศกัยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) 
และ แผนพฒันาศกัยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรพัยากรบุคคลรว่มกบัผูบ้รหิารของแต่ละ
หน่วยงานจะร่วมกนัประเมนิศกัยภาพของพนักงาน และ กําหนดแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) 
อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานทีเ่ป็นผูส้บืทอดตาํแหน่ง จะมกีารวเิคราะหข์ดีความสามารถ เพื่อใชใ้นการทาํแผนพฒันาขึน้
เป็นขัน้ตอน และ มกีารตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถกูปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รตามความจําเป็น เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า พนักงาน และ องคก์ร จะไดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ที ่ถูกต้องตามวตัถุประสงคข์องการ
จดัทาํแผนสบืทอดตาํแหน่ง และนําไปสูก่ารวางแผนกลยทุธด์า้นการสบืทอดตาํแหน่งงานขององคก์รต่อไป 

สาํหรบักจิกรรมสาํหรบัพนกังาน บรษิทัไดแ้บ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
- กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพทีด่ขีองพนกังาน ไดแ้ก่ 
1) การประกนัชวีติและสขุภาพหมู ่
2) การประกนัอุบตัเิหตุ  
3) การตรวจสขุภาพประจาํปี 
4) การตรวจสขุภาพปัจจยัเสีย่ง 
5) การสุม่ตรวจสารเสพตดิ 
6) จดัหอ้งพยาบาลทีม่เีจา้หน้าทีป่ระจาํ 
7) จดัสถานทีอ่อกกาํลงักาย โรงยมิ สนามฟุตบอล และสนัทนาการสาํหรบัพนกังานและครอบครวั 
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- กจิกรรมเพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นรว่มกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
1) การจดังานสงัสรรคปี์ใหม ่ 
2) การสบืสานประเพณีสงกรานต ์
3) กจิกรรมการสานสมัพนัธ ์
4) โครงการบรจิาคโลหติรว่มกบัสภากาชาดไทย 
5) กจิกรรมทาํบุญวนัเขา้พรรษา 
6) กจิกรรมทาํบุญทอดกฐนิสามคัค ี

- กจิกรรมเพือ่ใหพ้นกังานรูส้กึผอ่นคลายมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ร 
1) กจิกรรม TU Singing Contest (ประกวดรอ้งเพลง) 
2) กจิกรรมสมัมนาต่างจงัหวดัประจาํปี 
3) กจิกรรมวิง่ Mini-Half & Marathon ประจาํปี 
4) กจิกรรมกฬีาสปีระจาํปี 
5) จดัหอ้งสมดุประจาํโรงงาน 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมสีวสัดกิารอื่นอกี เช่น ชุดทํางาน หอพกัพนักงาน ตลอดจนการจดัฝึกอบรมและดูงานทัง้ภายในและ
ภายนอกบรษิทั และการสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกระดบัศกึษาหาความรูแ้ละเพิม่เตมิทกัษะใหม่ๆ  ดว้ยการใหทุ้นการศกึษาและสนบัสนุน
ใหเ้ขา้รว่มสมัมนากบัสถาบนัชัน้นําต่างๆ เพือ่พฒันาบุคลากรของบรษิทัใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
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ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของพนักงาน 
ตามทีบ่รษิทัไดก้ําหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิ พรอ้มทัง้จดัทาํคู่มอืจรรยาบรรณในการทําธุรกจิ 

และหลกัปฏบิตัดิา้นแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานนัน้ เพื่อเป็นการสง่เสรมิ สนับสนุน และช่วยกนัสอดสอ่งใหก้ารปฏบิตัิ
ตามหลกัจรรยาบรรณเป็นไปอย่างถูกต้อง บรษิัทจึงเปิดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการทําผิดจรรยาบรรณหรอืทุจรติได้
รายงาน หรอืสอบถามกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามคูม่อื ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน/เสนอแนะ 

พนกังานผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีน โดยระบุรายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะรอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่
สามารถตดิต่อได ้(ขอ้มลูต่างๆ จะถกูเกบ็เป็นความลบั และไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อผูร้อ้งเรยีน) และสง่มายงัชอ่งทางใดชอ่งทางหน่ึง 
ดงัน้ี 
1. ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา หรอื ทมี Employee Relations (ER) (ตามทีบ่รษิทัไดก้าํหนดและประชาสมัพนัธ)์ 
2. ตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในโรงงาน (รวม 16 จุด) 
3. สายดว่น 061-417-xxxx (24 ชัว่โมง) 
4. สง่อเีมล Super.whale@thaiunion.com 
5. สง่ผา่นแอพ็ลเิคชัน่ไลน์  

กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของพนกังาน 
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มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีน 

การรายงานจะถูกปิดไวเ้ป็นความลบั พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจะได้รบัการปกป้องและคุ้มครองสทิธติาม
กฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้าํหนดไว ้

นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักและถอืว่าความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มเป็นเสาหลกั
ของการดําเนินการ และสิง่สาํคญัของการเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื เราจงึถอืเป็นความรบัผดิชอบของเราที่จะพฒันาสภาพการ
ทาํงานทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ รวมไปถงึการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• เราสญัญาว่าจะดําเนินกจิกรรมให้มคีวามสอดคลอ้งตามขอ้กฏหมาย และขอ้กําหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภยั อาชวี 
อนามยัและ สิง่แวดลอ้ม ทีบ่รษิทัไดท้าํขอ้ตกลงไว ้ 

• เราสญัญาว่าจะทําการบริหารจดัการเพื่อลดความเสี่ยง และลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิง่แวดลอ้ม อนัรวมไปถงึการสนับสนุนใหเ้กดิการทํางานอย่างปลอดภยั เช่นเดยีวกบัการป้องกนัมลภาวะ การลดของ
เสยี การลดการใชพ้ลงังาน น้ํา ทรพัยากรธรรมชาตแิละบรรจุภณัฑ ์

• เราสญัญาวา่จะสรา้งความตระหนกั ความรูค้วามเขา้ใจ การเป็นผูนํ้า และเสรมิสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั อาชวี 
อนามยั และสิง่แวดลอ้มภายในองค์กร โดยการการปลูกฝังพฤตกิรรม ตลอดจนการอบรมและพฒันาผ่านช่องทางการ
สือ่สารต่างๆ ทีเ่หมาะสมและการตรวจสอบยอ้นกลบั 

• เราสญัญาว่าจะมีส่วนร่วมกับพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการรวมเอาความคิดเห็นที่
เกีย่วขอ้งในการพฒันากลยทุธด์า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

• เราสญัญาว่าจะทําการส่งเสรมิและสนับสนุนทรพัยากร บุคลากร กิจกรรม เวลา และงบประมาณ เพื่อตดิตามผลการ
ดาํเนินการ ตลอดจนเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  

• เราสญัญาว่าจะดําเนินการทบทวนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผลการดําเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สิง่แวดลอ้ม และตัง้เป้าหมายระยะยาวเพือ่ใหเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานของเรา 

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบรษิทัไทยยูเน่ียนจะต้องดําเนินกจิการให้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด กฎหมาย และพนัธะ
สญัญาอื่นๆ ที่กลุ่มบรษิทัเกี่ยวขอ้ง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบรษิัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกลง 30% ลดการใชน้ํ้าลง 20% และลดขยะไปสูก่ารฝังกลบ 20% การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานจงึเป็นซึ่งทีจ่ําเป็นอย่าง
ยิง่ โดยสามารถสรปุแผนดาํเนินการดาํเนินการดงัน้ี 

1. การมนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งมกีารมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนความมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อสิง่แวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-
and-safety) 

2. การจดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั ซึง่มอุีปกรณ์ตามมาตรฐานสากลเพือ่เป็น
ศนูยร์วบรวมความรูใ้นเรือ่งสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั และเป็นศนูยฝึ์กอบรมใหก้บัพนกังาน 

3. การอบรมพนักงานทัง้ก่อนเริม่งาน และระหว่างปฏบิตังิาน การฝึกอบรมน้ีจะถูกจดัขึน้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของ
พนักงานนัน้ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานจะมคีวามรู้ความเข้าใจในวธิป้ีองกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู ่  
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4. การประเมนิความสอดคล้องกบักฎหมายอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่า พนักงานได้รบัการอบรมตามกฎหมายหรอืมี
คุณสมบตัทิีก่ฎหมายกาํหนด ไมว่า่จะเป็นดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั หรอืความปลอดภยัในหน่วยธุรกจิ และในปี 2560 เป็นตน้ไป 
จะมกีารเริม่ดาํเนินการในการประเมนิศกัยภาพพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมาย
ทอ้งถิน่กําหนด เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการเพิม่ศกัยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสามารถเทยีบเคยีงกบั
ระดบัสากลสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุหรอือตัราการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้จากการทาํงาน 

 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนเวลาทาํงานทีค่วรจะเป็นเมือ่เทยีบกบัปรมิาณพนกังาน 32,987,555 ชัว่โมง 33,320,721 ชัว่โมง 

จาํนวนอุบตัเิหตุระหวา่งปีถงึขัน้หยดุงาน 116 ครัง้ 101 ครัง้ 

จาํนวนวนัหยดุงานเน่ืองจากอุบตัเิหตุระหวา่งการทาํงานรวมทัง้หมด 553 วนั 482 วนั 

จาํนวนพนกังาน ณ 30 ธนัวาคม 9,031 คน 11,111 คน 

โรคทีเ่กดิจากการทาํงาน เชน่ เครยีด การสดูดมสารอนัตราย ไมม่ ี ไมม่ ี

จาํนวนพนกังานเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุเกีย่วขอ้งกบัการทาํงาน ไมม่ ี ไมม่ ี

จาํนวนพนกังานเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอืจากอุบตัเิหตุระหวา่ง
การทาํงาน 

ไมม่ ี ไมม่ ี
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่บรษิทัควรจดัใหม้ี
ขึน้ โดยอาศยัพืน้ฐานซึ่งประกอบดว้ย ความซื่อสตัย ์ความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบ การมจีรยิธรรม ความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และการ
ปฏิบตัิงานในมาตรฐานที่สูง ตามขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสีําหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
กจิการ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงและเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงผู้มสี่วนได้เสยี 
คณะกรรมการจงึได้ส่งเสรมิและสนับสนุนการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยมาโดยตลอดอยา่งสมํ่าเสมอ 

9.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

ก) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการอื่นที่เป็น

ผูบ้รหิาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมคา้ที่ช่วยส่งเสรมิกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอสิระ ซึ่งมจีํานวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ 
โดยเมื่อรวมแล้วมจีํานวน 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มคีวามเป็นอิสระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจาก
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรอืความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมอีิทธพิลต่อการใช้ดุลยพนิิจอย่างเป็นอสิระ ปัจจุบนัมจีํานวน 4 ท่าน โดย
หลกัเกณฑก์ารเป็นกรรมการอสิระเป็นไปตามคาํนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีก่ํากบัดแูลงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั นโยบาย
การกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกําหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทศิทางการ
ดาํเนินงานของบรษิทั และตดิตามการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิารใหป้ฏบิตังิานอยา่งมจีรยิธรรม เป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนดูแลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูล
ของบรษิทัอยา่งครบถว้นและถกูตอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 
กรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 2 คน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั หรอืในบางกรณีคณะกรรมการ

อาจกาํหนดชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทักไ็ด ้ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และความสามารถทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกจิ 

เชน่ ดา้นการตลาด ดา้นบญัช ีเป็นตน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการของบรษิทัมรีายนาม ดงัต่อไปน้ี  
 

รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง วนัที่ดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนปีที่ดาํรง
ตาํแหน่ง* 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 17 มนีาคม 2531 29 ปี 9 เดอืน 

2. นายเชง  นิรตุตนิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 8 เมษายน 2542 18 ปี 9 เดอืน 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1 มกราคม 2533 28 ปี 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 17 มนีาคม 2531 29 ปี 10 เดอืน 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 มกราคม 2541 20 ปี 

6. นายชาน ช ูชง กรรมการบรหิาร 30 เมษายน 2544 16 ปี 8 เดอืน 
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รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง วนัที่ดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนปีที่ดาํรง
ตาํแหน่ง* 

7. นายคโิยทากะ คคิชู ิ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 7 พฤศจกิายน 2559 1 ปี 2 เดอืน 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 15 พฤศจกิายน 2553 7 ปี 2 เดอืน 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 22 สงิหาคม 2543 17 ปี 5 เดอืน 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 22 มนีาคม 2553 7 ปี 9 เดอืน 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 22 มนีาคม 2553 7 ปี 9 เดอืน 

12. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ 3  เมษายน 2558 2 ปี 9 เดอืน 

 * จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งคาํนวณต ัง้แต่ดาํรงตาํแหน่งถึงเดือนธนัวาคม 2560 เท่านัน้ 

สดัสว่นของกรรมการอสิระในคณะกรรมการบรษิทั 

 
กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 
กรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 2 คน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั หรอืในบางกรณีคณะกรรมการอาจ

กาํหนดชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทักไ็ด ้ 
ข) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หมวดที ่5 คณะกรรมการ ขอ้ที ่17 ดงัน้ี 
ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ให้

ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปี

หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
ขอ้ 20. ในกรณีทีต่าํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มี

คุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้
เพยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

สาํหรบัขอ้บงัคบัของบรษิทัไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทั www.thaiunion.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  
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ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

 
ค) การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
กาํหนดใหก้รรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั เพือ่ใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าที่

ในฐานะกรรมการของบรษิทัไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัรว่มทุน ซึง่บรษิทัมี
ความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  

9.1.2 หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความ

ซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั นอกจากน้ี กรรมการยงัมหีน้าทีก่าํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของ
บรษิทั และกาํกบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กรรมการมหีน้าทีจ่ะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ หากมสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญาทีท่าํกบับรษิทั หรอืถอืหุน้เพิม่ขึน้ลดลงในบรษิทั
หรอืบรษิทัในเครอืในระหวา่งรอบปีบญัช ี ทัง้น้ีอาํนาจการตดัสนิใจและดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัดงักลา่ว เวน้แต่เรือ่งดงัต่อไปน้ี 
ซึง่คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนดาํเนินการ 

(1) เรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) การเปลีย่นแปลงราคามลูคา่หุน้ หรอืเพิม่ / ลดทุนจดทะเบยีน 
(3) เพิม่จาํนวนกรรมการบรษิทั 
(4) การทาํรายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอือยูใ่นขา่ยทีก่ฎหมาย หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ระบุใหต้อ้งไดร้บั

การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
บทบาทและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นเกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัท และการกํากบัดูแลให้การบรหิารจดัการ
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจรยิธรรมที่ดี และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 

1) จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และกํากบัดูแลการดําเนินกจิการทัง้หลาย
ของบรษิทั 

2) กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการดาํเนินธุรกจิเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารนําไปปฏบิตั ิ
3) กาํหนดกลยทุธ ์เป้าหมาย นโยบายของกลุม่บรษิทัและนโยบายการลงทุน 
4) ตดิตามใหม้กีารนํากลยทุธ ์เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏบิตัติามทีก่าํหนดไว ้
5) ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารใหบ้รหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
6) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัไมน้่อยกวา่ปีละ 5 ครัง้ 
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7) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ และขออนุมตัิ
สาํหรบัมตต่ิางๆ ทีน่อกเหนือจากอาํนาจของคณะกรรมการ 

8) ตดิตามผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
9) อนุมตังิบการเงนิรายไตรมาสและประจาํปี แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
10) จดัทาํรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้น

รายงานประจาํปีของบรษิทั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่รายงานทางการเงนิถกูตอ้งเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ 

11) กาํหนดใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
12) เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
13) เสนอกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการเขา้ใหมต่่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
14) เสนอการจา่ยเบีย้ประชุม คา่ตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
15) อนุมตัเิรือ่งทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอ รวมถงึรายการเกีย่วโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย ์ตามทีก่าํหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
16) อนุมตักิารทาํธุรกรรมสญัญาใดๆ ในเรือ่งภาระผกูพนั การก่อหน้ีและการคํ้าประกนัของบรษิทัอนุมตัแิต่งตัง้  
17) กาํหนดอาํนาจหน้าที ่และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
18) กาํหนดการดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอื่นของประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
19) อนุมตัใิหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจาํ

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
20) จดัให้มกีารจดัทําจรรยาบรรณธุรกจิและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนักงานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษิทัใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนตดิตามใหม้กีาร
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อยา่งจรงิจงั 

21) อนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพือ่รบัผดิชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
      จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสาร    

 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืเชญิประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 รายงานประจาํปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู 
 รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 
 รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกบัการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบัต่างๆ  ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

22) ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสีาํหรบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กรรมการอิสระ 
ตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั กําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้งมจีํานวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้น้ีกรรมการอสิระต้องเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามแนวทางเดยีวกนักบัคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั และไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั
โดยใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้ 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ทัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน และไม่ได้มสี่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจําของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
รว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ   
6) ไมไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
7) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท และมีความเข้มงวดกว่า
ขอ้กําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นของอตัราการถอื
ครองหุน้ของบรษิทั 

9.1.3 การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

กาํหนดการประชุม 
คณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหม้กีารประชุมวาระปกตอิยา่งน้อย 5 ครัง้ต่อปี และไดก้าํหนดวนัประชุมลว่งหน้าตลอดทัง้ปีเพือ่ให้
กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชุมไดทุ้กครัง้ และอาจมกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็น 
วาระการประชุม 
ประธานคณะกรรมการของบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรว่มกนักาํหนดวาระการประชุม โดยกรรมการทา่นอื่นสามารถเสนอ
วาระการประชุมเพือ่นํามาพจิารณาได ้และเลขานุการบรษิทัอาจนําเสนอวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหค้รบถว้น 
การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม 
เลขานุการบรษิทัทาํหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาอยา่งเรง่ดว่น 
องคป์ระชุมและการประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหม้อีงคป์ระชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดจงึครบเป็นองคป์ระชุม  จากนัน้
ประธานคณะกรรมการจะทาํหน้าทีด่แูลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหเ้พยีงพอสาํหรบักรรมการทีจ่ะเสนอความเหน็ โดยมฝ่ีายบรหิาร
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ นําเสนอขอ้มูลประกอบการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และในการประชุมแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 
ชัว่โมง  
รายงานการประชุม 
เลขานุการบรษิัททําหน้าที่จดัทํารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบทาน และส่งให้กรรมการทุกท่านให้
ความเหน็ ซึง่ในรายงานการประชุมจะมกีารบนัทกึมตขิองทีป่ระชุมและขอ้มลูไวอ้ยา่งเพยีงพอและครบถว้น 
การเขา้รว่มประชุม 
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คณะกรรมการบรษิัททุกท่านมีความตัง้ใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ยกเวน้ กรรมการทีม่ถีิน่พาํนกัในต่างประเทศ  
                                                                                                           การประชุมคณะกรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั AGM 
2560 

2559 % 2560 % 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
2. นายเชง   นิรตุตนิานนท ์ มา 7/8 87.50 4/6 66.67 
3. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ  มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
6. นายคโิยทากะ คคิชู ิ ไมม่า N/A  3/6 50.00 
7. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
8. นายชาน  ช ูชง มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ * มา 8/8 100.00 6/6 100.00 
10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * มา 8/8 100.00 5/6 83.33 
11. นายกรีต ิ อสัสกุล * มา 7/8 87.50 4/6 66.67 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ *  มา 6/8 75.00 6/6 100.00 

* กรรมการอสิระ 
หมายเหตุ: นายคโิยทากะ คคิชู ิและนายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส เป็นกรรมการทีม่ไิดม้ถีิน่พาํนกัในประเทศไทย 

การจดัการประชมุผ ูถ้ือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบรษิทั สว่นการประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ นอกจากน้ี เรยีกวา่ การประชุมวสิามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใด
กไ็ดแ้ลว้แต่จะเหน็สมควร หรอืคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรอ้งขอจากผูถ้อื
หุน้ ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้
รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี โดยการแจง้
ขา่วสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหเ้วลาแก่ผู้
ถอืหุน้เสนอเรือ่งดงักลา่วไดก้่อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

หนังสอืเชิญประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมโดยมีความ เห็นของ
คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องดงักล่าวรวมอยูด่ว้ย รวมถงึหนงัสอืมอบอํานาจทีผู่ถ้อืหุน้อาจมอบหมายใหก้รรมการอสิระท่านหน่ึงท่าน
ใดลงคะแนนแทนได ้โดยจดัสง่ใหน้ายทะเบยีนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม 

กาํหนดใหก้รรมการบรษิทัอยา่งน้อยกึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมดเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ โดยในการประชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้ง
มปีระธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ รวมถึงผู้สอบบญัชีของบรษิัท เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
สามารถสอบถาม ใหค้วามเหน็ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 
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นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทัทําหน้าที่จดบนัทกึประเด็นที่สอบถามจากผู้ถือหุ้นและขอ้คดิเห็นที่สําคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุม ซึ่งจะจดัส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
รวมถงึใหม้กีารบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์ เพือ่เผยแพรแ่ก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจขอรบัจากบรษิทัไดใ้นภายหลงั 

ระบบการควบคมุ การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการจดัใหม้สีายงานตรวจสอบ เพื่อทาํหน้าทีส่อดสอ่งดแูลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการทีส่าํคญั

อยา่งสมํ่าเสมอ และใหค้วามมัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบทีม่ปีระสทิธผิลซึง่จะสง่เสรมิความน่าเชื่อถอืใหก้บังบการเงนิ ตลอดจนมรีะบบการ
ควบคุมภายในที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ มกีารกําหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ กําหนดมาตรการป้องกนัและบรหิารความ
เสีย่ง และมกีารกํากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้ง โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมี
ประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน ซึง่ครอบคลุมทัง้การดาํเนินงาน และการกํากบัดแูลการปฏบิตังิาน (Compliance control) การ
จดัการความเสีย่งและการใหค้วามสาํคญัต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย  

การบรหิารความเสีย่ง คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งมอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิปัจจยั
เสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่คณะทาํงานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานที่
เกีย่วขอ้งกบัปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ โดยจะทาํการวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิความเสีย่ง เพือ่กาํหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งออกเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการตดิตามผลใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมาตรการทีก่าํหนดไว ้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

การเปิดเผยข้อมลู 
คณะกรรมการเห็นความสําคญัของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กบัผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ตลอดจนผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอยา่งเท่าเทยีมกนั จงึจดัใหม้กีารสือ่สารขอ้มลูของบรษิทัในสว่นของการดาํเนินงานและ
สถานะทางการเงนิภายใตก้รอบของกฎหมาย อย่างชดัเจนทนัเวลา เพื่อทําใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัการยอมรบัและสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัทาํใหบ้รษิทัไดร้บัมมุมองของสาธารณชนทีม่ต่ีอบรษิทั ซึง่เป็น
สว่นหน่ึงในการวางเป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัต่อไป โดยจดัใหม้หีน่วยงานเฉพาะเพื่อทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้และให้
ความสะดวกแก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยอ์ยา่งเท่าเทยีมกนั  มกีารพบปะกนัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรบัทราบขอ้มลูของบรษิทั
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั รวมถงึการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.thaiunion.com  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการดแูลและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั ซึ่งจะพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอสิระภายในกรอบของการกํากบัดูแลกจิการที่ดซีึ่งถอื
ปฏบิตัมิาโดยสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั เสมอืนเป็นการทํารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัทํารายงานสรุป
เป็นรายไตรมาส และเผยแพรร่ายงานสรปุ ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) อยา่ง
สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัยงักําหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของ
บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัมี
ขอ้มลูประกอบการดาํเนินการตามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยได ้ 

9.2  คณะกรรมการชดุย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ จาํนวน 5 คณะ เพือ่ทาํหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองก่อนนําประเดน็สาํคญั

เขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั ดงัน้ี  

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรกตัง้แต่วนัที่ 15 
พฤศจกิายน 2542 เพื่อใหก้ารสนบัสนุนและปฏบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อสอบทานขอ้มลูทางการเงนิทีเ่สนอแก่ผู้
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ถอืหุ้นและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น  สอบทานระบบบรหิารความเสีย่ง  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภบิาล และ
กํากบัดแูลมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  รวมทัง้สอบทานการจดัทาํรายงานทางการเงนิ  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลู
ของบรษิทัเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและน่าเชื่อถอื  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบรษิัทที่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มวีาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งตอ้งมคีุณสมบตัติามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงนิ การบรหิาร
องคก์ร กฎหมาย และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้น้ี กรรมการอสิระทุกท่านไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของ
บรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครัง้  และให้รายงานผลการปฏิบตังิานให้คณะกรรมการบรษิทั
รบัทราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และประกอบดว้ยสมาชกิดงัน้ี 

1. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผู้ทีมี่ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงนิ (ปริญญาตรีบญัชบีณัฑติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบญัชรัีบ
อนุญาต เลขที ่0156 ตัง้แต่ปี 2505 จากสภาวิชาชพีบญัช)ี 

2. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย   กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผู้ทีมี่ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงนิ  
(B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg) 

3. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจาํนวนคร ัง้ของการเข้าร่วมประชมุในปี 2560 
ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง สถานะ การเขา้รว่มประชุม 

1.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธาน กรรมการอสิระ 21/21 (100%)
2.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการ กรรมการอสิระ 15/21 (71%)
3. นายนาถ ลิว่เจรญิ  กรรมการ กรรมการอสิระ 20/21 (95%)

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ทีม่ี

ความเป็นอสิระหรอืเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
กําหนด และมคีวามรูป้ระสบการณ์ทีจ่ะสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ การตดัสนิใจต่างๆ ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปโดย
คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั รวมทัง้ทาํหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปุดงัน้ี 
1.  สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และตามที่

กาํหนดโดยกฎหมายอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้ง และเพยีงพอ 
2.  สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
3.  สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 
2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรบั
โดยทัว่ไป 

4.  สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน”  ซึง่สายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิผล
แลว้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 

5.  สอบทานใหม้รีะบบงานเชงิป้องกนัและเป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานใหด้ี
ยิง่ขึน้   รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

6.  สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560                             
 

(89)  

7.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

8. สอบทานความถูกต้องและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานการเงนิ การ
บรหิารความเสีย่งการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูและระบบเครอืขา่ย และเสนอแนวทางการปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

9. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย 

10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจาํทุกปี 

11. สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี
12. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบและมคีวามเหน็ในเรือ่งต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทัง้เสนอ

ค่าตอบแทนและประเมนิประสทิธภิาพการทํางานของผูส้อบบญัชบีรษิทั และจดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลงัพลของสายงานตรวจสอบ 
15. สอบทานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
16.  ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูจ้ดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ 
17.  พจิารณาความเป็นอสิระของสายงานตรวจสอบโดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรายงานต่างๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา 
18.  สอบทานความพอเพยีงของระบบกาํกบัดแูลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
19.  พจิารณาจดัหาทีป่รกึษาภายนอก เพือ่ใหค้าํแนะนําหรอืชว่ยเหลอืในการตรวจสอบภายใน 
20.  สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
21.  ออกไปตรวจเยีย่มหน่วยงานในบรษิทั   บรษิทัยอ่ยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบบรหิาร

ความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปัญหาเกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิ ปัญหาเกีย่วกบั
ผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้เขา้เยีย่มชมโรงงานเพื่อดกูระบวนการผลติ การบรหิารคลงัสนิคา้และสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป 

22. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานกํากบัดูแลต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธผิล เริม่
ตัง้แต่การประเมนิความเสีย่ง การสรา้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบั
มาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมัน่ใจว่าบรษิัทมรีะบบต่างๆ ในการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นแบบประเมนิตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

23. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจเรยีก สัง่การใหฝ่้ายจดัการหวัหน้าหน่วยงานหรอื
พนักงานของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารตามที่เหน็ว่าเกี่ยวขอ้งจําเป็นรวมทัง้แสวงหาความเหน็ที่
เป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมือ่เหน็วา่จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบตามคําสัง่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการรบัทราบกรณีที่ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการผูจ้ดัการ  

หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินการของบรษิทักระทําความผดิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาตรา 
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281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอืมาตรา 313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สํานักงาน กลต. และผู้สอบบญัชทีราบ
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

2. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

2.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทาํดงักล่าวต่อสาํนกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่า้งตน้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง  และคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมี
ความรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 21 ครัง้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สามารถดรูายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้น “รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ” ไดใ้นหน้า 109-111 ภายใตห้วัขอ้ 9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทัง้สามท่านเป็นกรรมการอสิระ ซึ่ง

มคีุณสมบตัติามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัชแีละการเงนิ 
การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทัง้น้ี กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีเ่หน็สมควร 

อาํนาจหน้าที ่
1. สามารถเชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัหารอืหรอืตอบคาํถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอคําปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญของบรษิทั หรอือาจจา้งที่ปรกึษาหรอืผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได ้หากมคีวาม

จาํเป็น 
วาระการดาํรงตําแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมคีวามเหน็เป็นอยา่งอื่น ในกรณี

ที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จีาํนวนครบตามทีก่ําหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบทีต่นแทน 

9.2.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  - คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตัง้แต่ว ันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธาน
อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยอนุกรรมการทัง้
สองท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด และมี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 1 ทา่น โดยมสีมาชกิดงัน้ี 
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1. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย  ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้               อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

รายชื่อคณะกรรมการและจาํนวนคร ัง้ของการเข้าร่วมประชมุในปี 2560 
ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง สถานะ การเขา้รว่มประชุม 

1. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  ประธาน กรรมการอสิระ 2/2 (100%)
2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ อนุกรรมการ กรรมการอสิระ 2/2 (100%)

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

- สว่นของการสรรหา 
1. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดตาํแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 
2. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหา ตลอดจนพจิารณาคดัเลอืกและเสนอชื่อกรรมการของบรษิทั และ

กรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
3. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการสรรหา 

- สว่นของการพจิารณาคา่ตอบแทน 
1. พจิารณากลัน่กรองคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ 
2. นําเสนอแผนการกําหนดค่าตอบแทนสําหรบัคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและเสนอผู้ถอืหุ้นเพื่อ

อนุมตั ิ
3. เสนอแนะคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
4. นําเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนุมตั ิ
5. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงนิคา่จา้งสาํหรบัพนกังาน 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนุมตั ิ
6. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บรหิารระดบัสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพือ่ขออนุมตั ิ
7. จดัทาํรายงานการปฏบิตังิานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
8. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการพจิารณาคา่ตอบแทน 

องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 

ท่าน เป็นกรรมการอสิระซึ่งมคีุณสมบตัติามที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด และมคีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวต้องออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิ
ครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจีาํนวนครบตามทีก่ําหนด 
โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนทีต่นแทน 



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560                             
 

(92)  

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมกีรรมการ
จาํนวน 2 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการอสิระทัง้คณะ ประกอบดว้ย 

1. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัติามหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ภายใตน้โยบายและกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมหีน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมนําเสนอเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการสรรหานัน้จะให้ความสําคญักบับุคคลที่มคีวามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมปีระวตัิการทํางานที่ดี มวีสิยัทศัน์กว้างไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้
เพยีงพอเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกจิการของบรษิทั รวมทัง้ทาํหน้าทีก่าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยในระหวา่งปี 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมกีารประชุม
รวม 2 ครัง้ ในแต่ละครัง้มกีรรมการเขา้รว่มประชุมครบทัง้สองทา่น โดยมขีอ้สรปุจากการประชุมดงัน้ี 
1. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี บรษิัทได้เปิดโอกาสให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการและการให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยผ่านไปยงัตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบรษิัท เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อจนถึงวนัที่ 1 
กุมภาพนัธ ์2560 รวมเวลา 93 วนั พบวา่ไมม่ผีูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่อยา่งใด 
2. พจิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบวาระจาํนวน 4 ท่าน โดยใช้

หลกัเกณฑ์และวธิสีรรหาตามแนวทางการพจิารณาเป็นกรรมการขา้งต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการทัง้ 4 ทา่นอกีวาระหน่ึง โดยเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ เพือ่นําเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
3. พจิารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สาํหรบักรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาใหเ้หมาะสม

และสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยใชอ้า้งองิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั จากรายงาน
การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จดัทําโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจาํปี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดท้าํการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของกรรมการบรษิทั สาํหรบั
ทบทวนการปฎบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นนโยบายกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และโปรง่ใส เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเหมาะสม 

 
    
 
                                                                                       ดร. ธรรมนูญ  อานนัโทไทย 

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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9.2.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตัง้แต่
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิารจาํนวน 2 ท่าน และผูบ้รหิารตามความเหมาะสม โดยกรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการอสิระ ซึง่มคีุณสมบตัติามทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์กําหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ความรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน  

ประกอบดว้ย ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 ทา่น และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ทา่น โดยมสีมาชกิดงัน้ี 
1.  นายกรีต ิอสัสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.  นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้               อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ                   อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายชาน ช ูชง อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รายชื่อคณะกรรมการและจาํนวนคร ัง้ของการเข้าร่วมประชมุในปี 2560 
ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง สถานะ การเขา้รว่มประชุม

1. นายกรีต ิ อสัสกุล  ประธาน กรรมการอสิระ 4/4 (100%)
2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ อนุกรรมการ กรรมการอสิระ 2/4 (50%) 
3. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย อนุกรรมการ กรรมการอสิระ 1/4 (25%) 
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ อนุกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2/4 (50%) 
5. นายชาน ช ูชง อนุกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 4/4 (100%)

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1. กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและกรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัอยา่งเหมาะสม 
2. ติดตามและพฒันากรอบการบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่าง

ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
3. จดัให้มกีารประเมนิ วเิคราะห์และทบทวนความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ในภาวะปกตแิละ

ภาวะวกิฤต ิ
4. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการกําหนด ระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมนิความ

เสีย่งของบรษิทั (Risk Assessment Criteria) 
5. รบัทราบและพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อผลการประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งวา่เพยีงพอและเหมาะสม 
6. กาํกบัดแูลผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง วา่ไดนํ้าไปปฏบิตัอิยา่งเหมาะสม 
7. รายงานความเสีย่ง การจดัการความเสีย่งทีส่าํคญั และสิง่ทีค่วรปรบัปรงุต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
8. สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
9. กาํกบัดแูลและสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
10. สือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยปีละครัง้ 
11. ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก เพื่อใหค้ําปรกึษาแนะนํา ทีเ่ป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ 

ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
12. ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในการว่าจา้งบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎิบตังิานของส่วนบรหิารความเสีย่ง ใน

กรณีทีม่ปีรมิาณงานมากเกนิกวา่อตัรากาํลงัคนของฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
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13. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการบรหิารความเสีย่ง 

องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 ท่าน และกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการ

ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด และมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระการดาํรงตําแหน่ง 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการบรหิารความ
เสีย่งแทน เพื่อใหม้จีาํนวนครบตามทีก่ําหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งแทน อยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่
เหลอือยูข่องกรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นแทน 

ทัง้น้ีรายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นรายงานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งใน
หน้า 136-138 

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Treasury Committee) 
เน่ืองจากความเสีย่งทางการเงนิในดา้นอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บรษิทัหลกัในประเทศไทย มจีาํนวนมาก

ขึ้นจากการขยายตวัของธุรกิจทัง้ในด้านปรมิาณรายได้และกําไรของกลุ่มบรษิัท ทําให้ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอตัรา
แลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อผลการดําเนินงานของบรษิทั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตทิี่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2557 วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2557 อนุมตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ ซึง่เป็น
คณะกรรมการชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อมหีน้าทีก่ําหนดนโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความ
เสีย่งของกลุ่มบรษิทัหลกัทีด่ําเนินธุรกจิในประเทศไทย รวมทัง้ใหค้ําแนะนําและอนุมตักิารดําเนินงานของฝ่ายบรหิารเงนิ (Treasury 
Execution Team) เพือ่ลดความเสีย่งทางการเงนิลงมาสูร่ะดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได ้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิประกอบดว้ย (1) ประธานกรรมการ (2) ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร (3) ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง (4) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงนิ (5) 
ผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ (ผูจ้ดัการทัว่ไป/รองผูจ้ดัการทัว่ไป/ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป) ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิจะมี
การจดัประชุมประจําปีเพื่อพจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ รวมทัง้สามารถเรยีกการประชุมพเิศษไดใ้น
กรณีทีค่ณะกรรมการตอ้งพจิารณารายการทีเ่หน็วา่มคีวามเสีย่งเกนิกวา่ขอบเขตทีฝ่่ายบรหิารเงนิจะมอีาํนาจตดัสนิใจได ้

บทบาทและความรบัผดิชอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิรบัผดิชอบการกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิของกลุม่

บรษิทั โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 
1. ระบุความเสีย่งทางการเงนิและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีระบวนการป้องกนัความเสีย่งเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ ทัง้น้ี 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุม่บรษิทั 
2. กาํกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทั 
3. มอบหมายใหท้มีงานนําไปปฏบิตั ิ
4. สอบทานการปฏบิตังิานตามเงือ่นไขของนโยบาย 
5. ทบทวนขอ้จาํกดัของนโยบายการบรหิารความเสีย่งในทุกปี 
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9.2.5 คณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน (Sustainable Development Committee) 
คณะกรรมการบรษิทัมมีตทิี่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2557 วนัที่ 13 สงิหาคม 2557 อนุมตักิารจดัตัง้คณะกรรมการ

เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน ซึ่งประกอบด้วย คุณธีรพงศ์ จนัศิร ิเป็นประธานคณะกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยธุรกจิหลกัเป็นคณะกรรมการ โดยจะมหีน้าที่วางนโยบายการดําเนินงานดา้นความ
ยัง่ยนืของบรษิทั และมหีน้าทีก่ํากบัดแูลและผลกัดนัการดาํเนินงานของคณะทาํงาน 5 ชุด ซึง่ประกอบดว้ย คณะทาํงานดา้นกจิกรรม
เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะทํางานด้านจรยิธรรมต่อแรงงาน คณะทํางานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ย ัง่ยืน 
คณะทํางานดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และคณะทํางานดา้นความยัง่ยนืในห่วงโซ่ธุรกจิ ขณะที่
ทมีงานฝ่ายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะมหีน้าทีป่ระสานงานการทาํงานของทัง้หา้คณะเหล่าน้ี พรอ้มกบัประสานงานกบับรษิทัในเครอืต่างๆ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

9.3 การสรรหาและแต่งต ัง้กรรมการและผ ูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

9.3.1 กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัท กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวน
กรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะและไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

นิยามของกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดยีวกนักบัคุณสมบตัิของกรรมการ

ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั และไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัตอ้ง
สามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน และไมไ่ดม้สีว่น

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
รว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ   
6) ไมไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
7) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท และมีความเข้มงวดกว่า
ขอ้กําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นของอตัราการถอื
ครองหุน้ของบรษิทั 

กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ  

บรษิัทจะเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิและมไิด้เป็นลูกจ้างหรอืพนักงานที่ได้รบัเงนิเดอืนจากบรษิัทหรอืบรษิัทในเครอื ไม่ได้มสี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานประจํา และมอีสิระจากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของจํานวนหุน้ที่มี
สทิธิออกเสยีงทัง้หมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้
พจิารณาลงมตใินการแต่งตัง้ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้หน่ึง 
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9.3.2 กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิัทดําเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนประวตั ิ

คุณสมบตั ิความรู ้และความสามารถ ตลอดจนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดเดมิสาํหรบักรณีทีก่รรมการพน้จากตําแหน่งตาม
วาระ ถา้พจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการเดมิทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรอืกรณีทีต่ําแหน่งวา่งลง เช่น กรรมการลาออก
จากตําแหน่ง หรอืด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น ก็จะพจิารณาและนําเสนอบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัต่อคณะกรรมการบรษิทั เฉพาะในกรณีทีม่กีรรมการพน้ตําแหน่งตามวาระ หรอืดว้ย
สาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านัน้ โดยการตรวจสอบประวตั ิคุณสมบตั ิตลอดจนการนําฐานขอ้มลูกรรมการมารว่มพจิารณา เช่น ระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บรหิารบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ของ กลต. เป็นต้น และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้
กรรมการใหมอ่กีครัง้ และบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน
เท่านัน้ แต่เมื่อมกีารประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้
กรรมการใหมต่ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมด ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
3. บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ทัง้น้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึง ของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทัง้หมดตอ้งมคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2535 

จาํนวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุม่ 
1. กลุม่จนัศริ ิ จาํนวน 2  คน 
2. กลุม่นิรตุตนิานนท ์ จาํนวน  1  คน 
3.  บรษิทั มติซบูชิ ิคอรป์อเรชัน่ จาํกดั จาํนวน  1  คน 
4. กลุม่บุญมโีชต ิ จาํนวน  1  คน 

ทัง้น้ี ผูบ้รหิารและผูม้อีาํนาจควบคุมทีส่รรหามาตามวธิกีารขา้งตน้นัน้ จะตอ้งไมเ่ขา้ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นบุคคลทีถ่กูศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์หรอืเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยูใ่นบญัชรีายบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์หน็วา่ไมส่มควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ

เงนิทุน ธุรกิจหลกัทรพัย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร ์กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัชวีติ หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกิจทางการเงนิในทํานองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้น้ี ในความผดิเกี่ยวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานที่มี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

(5) เคยตอ้งคาํพพิากษา หรอืถกูดาํเนินคด ีหรอืถกูเปรยีบเทยีบปรบั เน่ืองจากกระทาํความผดิตาม (4) 
(6) เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เน่ืองจากการกระทาํโดยทุจรติ 
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(7) มพีฤตกิรรมที่แสดงว่ามเีจตนาอําพรางฐานะการเงนิ หรอืผลการดําเนินงานทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัที่มหีุน้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนหรอืของบรษิัทที่เคยเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน หรอืเคยแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระสําคญั หรอืปกปิด
ข้อความจริงอันเป็นสาระสําคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสํานักงานหรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) มพีฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิัทที่มหีุ้นเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน หรอื
บรษิทัทีเ่คยเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน โดยขาดความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั เพื่อรกัษาประโยชน์ของบรษิทั และก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้อยา่งรา้ยแรง 

(9) มพีฤตกิรรมที่แสดงถงึการละเลยการทําหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย ฝ่าฝืนหรอื
ปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้น้ี ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นของแต่ละปี บรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยไดเ้สนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไป
พจิารณาและนําเสนอในที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นต่อไป โดยผู้ถอืหุ้นรายย่อยสามารถตดิตามรายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข ตลอดจน
ดาวน์โหลดแบบคาํขอต่างๆ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่http://www.thaiunion.com 

การจาํกดัอายแุละระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัเชื่อวา่ การมกีรรมการซึง่มปีระสบการณ์การทาํงานต่อเน่ืองกบับรษิทัเป็นสิง่ทีม่คีา่ต่อบรษิทั ดงันัน้จงึ
ไมไ่ดก้าํหนดคณุสมบตัเิรือ่งอายแุละระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้าน

นโยบาย และการบรหิารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยมรีายละเอยีดแยกกนั ดงัน้ี 
- ประธานกรรมการ 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1) กาํกบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ  
2) ใหค้าํแนะนําและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานประจาํของบรษิทั 
3) เรยีกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบาทในการกําหนด

ระเบยีบวาระการประชุมรว่มกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

ตลอดจนดแูลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพจนสาํเรจ็ลุลว่ง 
5) สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ

รบัผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 
6) ดูแล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่

กาํหนดไว ้ 
7) เป็นผูล้งคะแนนตดัสนิในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเทา่กนั 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้รบัมอบอํานาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบรษิทั ให้มอีํานาจในการจดัการ ซึ่งรวมถึงการ

กาํหนดนโยบาย การตดัสนิใจ และการใชอ้าํนาจจดัการบรษิทัอยา่งเบด็เสรจ็เดด็ขาด โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 
1) บรหิารจดัการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิัทเพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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2) รบัผิดชอบการจดัทํานโยบายธุรกิจของบรษิัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึมหีน้าทีร่ายงานความคบืหน้าของแผนงานธุรกจิ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

3) ตดิตามและรายงานฐานะของบรษิทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และแผนงาน 
เพือ่สนบัสนุนธุรกจิใหม้กีารเตบิโต 

4) มอีํานาจในการทํานิติกรรมผูกพนับรษิัทตามขอบเขตที่กําหนดไว้ในนโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตัิของบรษิัท เรื่อง 
อาํนาจอนุมตัดิาํเนินการ 

5) ดแูลใหม้กีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่    
6) รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  
7) ตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
8) บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล โดยมอีํานาจในการออก/แกไ้ข/เพิม่เตมิ/ปรบัปรุง ระเบยีบ คําสัง่ และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั

การทาํงานของบรษิทั 
9) ใหม้อีํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอํานาจ

ช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอืมอบอํานาจทีใ่หไ้ว ้และ/หรอื ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบ ขอ้กําหนด และต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืผูร้บั
มอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บั
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้

คณะกรรมการบริหาร 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

1) ให้กรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข 
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั เวน้แต่รายการทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) มอีาํนาจจดัทาํ เสนอแนะ และกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกจิและกลยทุธท์างธุรกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3) กําหนดแผนธุรกจิ อํานาจการบรหิารงาน กําหนดงบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกจิประจําปี และงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและดาํเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธท์างธุรกจิโดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) มอีํานาจดําเนินกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั รวมทัง้จดัตัง้โครงสรา้งองค์กร และการบรหิาร 
โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั  

5) มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารกูห้รอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการเขา้เป็นผูค้ํ้าประกนั หรอืการ
ชาํระเงนิหรอืใชจ้่ายเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อ
การดําเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทัง้น้ีมกีารกําหนดวงเงนิสําหรบัแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรอืจํานวน
เทยีบเท่า หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อยา่งไรกด็ ีวงเงนิดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมโดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

6) มอีาํนาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในตาํแหน่งทีไ่มส่งูกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละชว่งเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 

อน่ึง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ทํารายการทีท่ําใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิาร  สามารถอนุมตักิารเขา้ทาํรายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืมสีว่นได้
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เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศกําหนด) กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตักิารเขา้
ทาํรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ทัง้น้ี กรรมการบรหิารทีม่สีว่นไดเ้สยี
ในเรื่องดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมอีํานาจในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบรหิารไดต้ามทีจ่าํเป็นหรอืเหน็สมควร  

ผูบ้รหิาร 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมผีูบ้รหิาร 4 รายแรก และผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นการเงนิและดา้นบญัช ีตามคาํนิยามของคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

  ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. นายชาน ช ูชง Group Director, Human Resource 
3. นายยอรก์  ไอรลั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุม่บรษิทั 
4. นายสทุธเิดช  อมรเกษมวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการกลุม่ธุรกจิปลา 
5. นายพรีะศกัดิ ์ บุญมโีชต ิ กรรมการผูจ้ดัการกลุม่ธุรกจิกุง้ 
6. นายฟาซอล ซาเฟียต เชยีคห ์ กรรมการผูจ้ดัการกลุม่พฒันาตลาดเกดิใหม ่
7. นายยงยทุธ  เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นการเงนิองคก์ร 
8. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การนิ์เยร ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชแีละควบคุมผลการดาํเนินงานกลุม่บรษิทั 

แผนการสบืทอดตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง - คณะกรรมการบรษิัทได้ตระหนักถึงความสําคญัและเป็นสิง่จําเป็นของการสบืทอด
ตําแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม
ธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง โดยมอบหมายให้ผู้บรหิารสูงสุดด้านทรพัยากรบุคคลร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
ดําเนินการจดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิที่
เกีย่วขอ้ง เป็นตน้  

แผนการสบืทอดตําแหน่งผู้บรหิาร - ในแต่ละปี บรษิัทจะมกีารทบทวนตําแหน่งงานหลกัขององค์กรโดยใช้กระบวนการพจิารณา
ตําแหน่งงานอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหท้ราบถงึตําแหน่งงานทีม่คีวามสาํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิขององคก์ร (Critical Position) ทัง้ใน
ปัจจุบนั และ ในอนาคต ฝ่ายกลยุทธทรพัยากรบุคคลจะเป็นผูป้ระสานงานในการวางแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) โดย
จดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารในหน่วยงานหลกัขององคก์ร และ ผูบ้รหิารสงูสุดฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทัง้น้ีนอกจากการ
เสรมิสรา้งความมศีกัยภาพในการดาํเนินการของธุรกจิ ยงัสามารถชว่ยลดความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิอยา่งต่อเน่ืองอกีดว้ย    

แผนการสบืทอดตาํแหน่งงานของไทยยเูน่ียน แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. แผนการสืบทอดตําแหน่งงานในตําแหน่งงานที่มีความสําคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการ
วางแผนผูส้บืทอดตําแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผูส้บืทอดตําแหน่งมคีวามพรอ้มในการดํารงคต์ําแหน่งนัน้ๆ ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
กลุม่ ดงัน้ี 

a. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งทนัท ี(Ready Now) 

b. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years) 

c. พรอ้มทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years) 
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2. แผนการสบืทอดตําแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตวัพนักงานที่จะมารบั
หน้าทีแ่ทนผูบ้รหิารในตาํแหน่งงานสาํคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบรษิทัไดส้นบัสนุนใหผู้บ้รหิารแต่ละฝ่ายกําหนด
ชื่อผูส้บืทอดตาํแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว ้โดยอาจแบง่งานออกเป็นสว่นๆ และมชีื่อผูร้บัผดิชอบแต่ละสว่นงานอยา่งชดัเจน  

การจดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่งงาน จะทําควบคู่ไปกบัการประเมนิศกัยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) 
และ แผนพฒันาศกัยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรพัยากรบุคคลรว่มกบัผูบ้รหิารของแต่ละ
หน่วยงานจะร่วมกนัประเมนิศกัยภาพของพนักงาน และ กําหนดแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) 
อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานทีเ่ป็นผูส้บืทอดตําแหน่ง จะมกีารวเิคราะหข์ดีความสามารถ เพือ่ใชใ้นการทาํแผนพฒันาขึน้
เป็นขัน้ตอน และ มกีารตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รตามความจาํเป็น เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า พนักงาน และ องคก์ร จะไดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ที ่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการ
จดัทาํแผนสบืทอดตาํแหน่ง และนําไปสูก่ารวางแผนกลยทุธด์า้นการสบืทอดตาํแหน่งงานขององคก์รต่อไป 

การปฐมนิเทศและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
บรษิทัจดัทาํคูม่อืสาํหรบักรรมการเขา้ใหม ่ เพือ่ใหร้บัทราบถงึขอ้มลูของบรษิทั วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ ที่

สาํคญัเพยีงพอ ซึง่จาํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการทุกทา่นสามารถเขา้
รบัการพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เพือ่ชว่ยใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าทีก่าํกบัดแูลกจิการของบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สาํหรบัในปี 
2560 กรรมการอสิระ คอื นายศกัดิ ์  เกีย่วการคา้ ไดเ้ขา้อบรม National Director Conference 2017 "Steering Governance in a 
changing world" และ The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight และนายนาถ  ลิว่เจรญิ ได้
เขา้อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) 



สาํหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ถีิน่พาํนกัในประเทศไทยไดผ้า่นหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และสถาบนัอื่นๆ ดงันี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั DCP DAP RCP RCC ACP UFS HRP HCI TLCA AACP หลกัสตูร
ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู

NDC ACF Cash
flow 

Discussion Other 

1. นายไกรสร  จนัศริิ   15/2550  12/2554  
2. นายธรีพงศ ์ จนัศริิ  10/2544   
3. นายชวน  ตัง้จนัสริิ   86/2553   
4. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชติ   84/2553  2/2552 25/2560  
5. นายชาน  ช ู ชง  10/2545  1/2552  
6. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้  13/2544 

2/2549 
1/2557 

 4/2544 9/2552   2/2555
 

4/2551  20/2558  2559 2559 2559 2559 2560 * 

7. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  70/2549 48/2548 14/2549 10/2548 7/2550   
8. นายกรีต ิ อสัสกุล  27/2546 5/2550   
9. นายนาถ ลิว่เจรญิ   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 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู : สถาบนัวทิยาการตลาดทุน NDC : National Director Conference   ACF : Audit Committee Forum 
Cashflow : หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มในการจดัทาํงบกระแส กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
Discussion : A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era 
2560 * Other ประกอบด้วย National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" และ The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 
Culture Oversight 
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
บรษิทัมนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเริม่จากปี 2556 เป็นตน้
มา โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหค้ณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีทีผ่า่นมา 
ซึง่จะชว่ยใหม้แีนวทางในการปรบัปรงุงานในการทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ โดย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 
1)  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2)  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
3)  การประชุมคณะกรรมการ  
4)  การทาํหน้าทีข่องกรรมการ  
5)  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล มหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 
1) ความโดดเดน่ในความรูค้วามสามารถ  
2) ความเป็นอสิระ 
3) ความพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิ  
4) การเอาใจใสต่่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
5) การปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ  
6) ความมุง่มัน่ในการพฒันาองคก์ร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2) การดาํเนินการในการประชุม 
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึง่พจิารณาจากเป้าหมายและสถานะของความสาํเรจ็ของ
แต่ละเป้าหมาย โดยมหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 

1)  ความเป็นผูนํ้า 
2)  การกาํหนดกลยุทธ ์
3)  การปฏบิตัติามกลยทุธ ์
4)  การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
5)  ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6)  ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7)  การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
8)  การสบืทอดตาํแหน่ง 
9)  ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10) คุณลกัษณะสว่นตวั 

เลขานุการบรษิทัไดจ้ดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานใหแ้ก่กรรมการ ซึง่ไดส้รปุผลและเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ
พจิารณาเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ลา่วขา้งตน้ โดยมคีะแนนประเมนิเฉลีย่ดงัน้ี 
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- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั  คะแนนเฉลีย่ 93% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล  คะแนนเฉลีย่ 90% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ คะแนนเฉลีย่ 92% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)  คะแนนเฉลีย่ 95% 

9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
คณะกรรมการของบรษิทัมกีลไกในการกํากบัดแูลทีท่าํใหส้ามารถควบคุมดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการดาํเนินงานของ

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั ดงัน้ี 

- กําหนดใหม้นีโยบายการบนัทกึบญัชไีปในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัแม ่ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงนิ
รวมไดท้นักาํหนด โดยมฝ่ีายบญัชกีลุม่บรษิทัเป็นผูค้วบคุมดแูล 

- ระหวา่งปี บรษิทัไดจ้ดัใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบแต่ละบรษิทัและรายงานต่อผูบ้รหิารอยา่งสมํ่าเสมอ 
- มกีารสง่บุคคลเพือ่เป็นตวัแทนของบรษิทัไปรว่มเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม รายละเอยีดตามตารางดา้นลา่งน้ี 

บรษิทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จาํนวน
กรรมการ

ตวัแทนของบรษิทั ตาํแหน่งใน TU 

บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 99.66% 9 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
4. นายธรีพงศ ์จนัศริิ

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

บมจ. สงขลาแคนน่ิง 99.55% 7 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
3. นายธรีพงศ ์จนัศริิ

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

บจ. เอเซยีนแปซฟิิคแคน  
บริษทัย่อยของบมจ.สงขลาแคนน่ิง (SC) 

99.00% 6 1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
2. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
4. นายนคร นิรุตตนิานนท ์* 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการบรหิารของ SC

บจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์ 98.00% 5 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
4. นายชาน ช ูชง 
5. นางพรทพิย ์ขาํประไพ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Group Director, HR 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบรหิาร

บจ. ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด 51.00% 12 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
4. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
5. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
6. นายชาน ช ูชง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กรรมการผูจ้ดัการกลุม่ธุรกจิกุง้ 
Group Director, HR
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บรษิทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จาํนวน
กรรมการ

ตวัแทนของบรษิทั ตาํแหน่งใน TU 

บจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์ 51.00% 15 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
4. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
5. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
6. นายชาน ช ูชง 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
Group Director, HR

บจ. ทเีอม็เอซ ี
บริษทัย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่น ฟีดมิลล์ (TFM) 

51.00% 6 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 

2. นายถวลิ นนัทธโีร * 
3. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กรรมการของ TFM 
MD ของ TFM 

บจ. ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี ่
บริษทัย่อยของบจ.ทเีอ็มเอซ ี(TMAC) 

100.00% 8 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 
2. นายถวลิ นนัทธโีร * 
3. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
4. นางอุรา ภาวศุทธนินท ์* 

 
5. นางสาวดุษฏ ีจนัทรเ์จรญิ * 
6. นายไทโซ วาตานาเบ ้* 
7. นายเคนโกะ มอรโิมโต ้* 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

กรรมการของ TFM 
MD ของ TFM 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 

บจ. ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่
บริษทัย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซ ี(TMAC) 

75.00% 6 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 
2. นายถวลิ นนัทธโีร * 
3. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
4. นางสาวดุษฏ ีจนัทรเ์จรญิ * 
5. นายไทโซ วาตานาเบ ้* 
6. นายเคนโกะ มอรโิมโต ้* 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

กรรมการของ TFM 
MD ของ TFM 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 

บจ. ทเีอม็เค ฟารม์ 
บริษทัย่อยของบจ.ทเีอ็มเอซ ี(TMAC) 

94.44% 6 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 
2. นายถวลิ นนัทธโีร * 
3. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
4. นางสาวดุษฏ ีจนัทรเ์จรญิ * 
5. นายไทโซ วาตานาเบ ้* 
6. นายเคนโกะ มอรโิมโต ้* 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

กรรมการของ TFM 
MD ของ TFM 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 

บจ. ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา (สหรฐัอเมรกิา) 
ชือ่เดมิ “บจ. ไทยยเูน่ียน อนิเตอรเ์นชัน่แนล” 

100.00% 4 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
3. นายธรีพงศ ์จนัศริิ

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
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บรษิทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จาํนวน
กรรมการ

ตวัแทนของบรษิทั ตาํแหน่งใน TU 

บจ. ธรี ์โฮลดิง้ 90.00% 5 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นางปะราล ีสขุะตุงคะ 

 
3. นายยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ 

 
4. นายสทุธเิดช อมรเกษมวงศ ์
5. นายฟาซอล ซาเฟียล เซยีคห ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการ 
สาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุม่
องคก์ร 
MD กลุม่ธุรกจิปลา 
กรรมการผูจ้ดัการกลุม่พฒันา
ตลาดเกดิใหม่

บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์(สหรฐัอเมรกิา) 
บริษทัย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่น นอร์ท อเมริกา 
(TUNA) 

100.00% 4 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บจ. ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์
(สหรฐัอเมรกิา) บริษทัย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่น 
นอร์ท อเมริกา (TUNA) 

82.00% 6 1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
4. นายยอรก์ ไอรลั 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิกลุม่บรษิทั

บจ. ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ (แคนาดา) 
บริษทัย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่น นอร์ท อเมริกา 
(TUNA) 

100.00% 4 1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายพชิติชยั วงศปิ์ยะ * 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปของ TUM 

บจ. ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด (เวยีดนาม) 
บริษทัย่อยของบมจ.สงขลาแคนน่ิง (SC) 

100.00% 4 1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
2. นายนคร นิรุตตนิานนท ์* 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารของ SC 

บจ. ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ 
(มอรเิชยีส) 

100.00% 2 1. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

กรรมการบรหิาร  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บจ. คงิ ออสการ ์เอเอส (นอรเ์วย)์ 
บริษทัย่อยของบจ.ไทยยูเนีย่น นอร์เวย์ เอเอส 

100.00% 7 1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 
3. นายยอรก์ ไอรลั 

 
4. ลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การนิ์เยร ์

ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิกลุม่บรษิทั 
ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชแีละควบคุม
ผลการดาํเนินงานกลุม่บรษิทั

บจ. ไทยยเูน่ียน ยโุรป (ฝรัง่เศส) ชือ่เดมิ “เอม็
ดบับลวิแบรนดส์ เอสเอเอส” บริษทัย่อยของบจ.
ไทยยูเนีย่น อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง 

100.00% 5 1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายราวนิเดอร์ สงิห์ เกรวาล 

ซาบจติต์ เอส

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ  
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บรษิทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จาํนวน
กรรมการ

ตวัแทนของบรษิทั ตาํแหน่งใน TU 

บจ. ไทยยเูน่ียน นอรเ์วย ์เอเอส (Norway) 100.00% 5 1. นายยอรก์ ไอรลั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิกลุม่บรษิทั

บมจ. แพค็ฟู้ด 99.73% 7 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 

3. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
4. นายวาย ยทั ปาโก ้ล ี

 

5. นายยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กรรมการผูจ้ดัการกลุม่ธุรกจิกุง้ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุม่
องคก์ร 

บจ. เจา้พระยาหอ้งเยน็ 
บริษทัย่อยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 5 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
3. นายวาย ยทั ปาโก ้ล ี

 
4. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
 
5. นายยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
กรรมการผูจ้ดัการกลุม่
ผลติภณัฑกุ์ง้ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุม่
องคก์ร 

บจ. ทกัษณิสมุทร 
บริษทัย่อยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 4 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
3. นายวาย ยทั ปาโก ้ล ี

 
4. นายยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุม่
องคก์ร 

บจ. โอคนิอสฟู้ด 
บริษทัย่อยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 8 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
4. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
 
5. นายวาย ยทั ปาโก ้ล ี
 
6. นายยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ 
 
7. นายผณิศวร ชาํนาญเวช * 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการกลุม่
ผลติภณัฑกุ์ง้ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุม่
องคก์ร 
กรรมการบรหิารของ PPC
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บรษิทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จาํนวน
กรรมการ

ตวัแทนของบรษิทั ตาํแหน่งใน TU 

บจ. ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล วนั FZCO (สหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส)์ 

60.00% 7 1. นายฟาซอล ซาเฟียต เซยีคห ์ กรรมการผูจ้ดัการกลุม่พฒันา
ตลาดเกดิใหม ่

บจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี(เยอรมนี) 51.00% 3 1. นายยอรก์ ไอรลั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิกลุม่บรษิทั

บจ. ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทร ี(สหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส)์ 

50.00% 5 1. นายพชิติชยั วงศปิ์ยะ * ผูจ้ดัการทัว่ไปของ TUM 

บจ. ไทห่วา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) 
(จนี) 

100.00% 3 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์

3. นายฟาซอล ซาเฟียล เซยีคห ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
MD ฝ่ายพฒันาตลาดเกดิใหม่

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

100.00% 2 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

บจ. ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป 99.99% 3 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 

3. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชติ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

MD กลุม่ธุรกจิกุง้ 

บจ. ไทยยเูน่ียน เอเชยี อนิเวสทเ์มนต ์โฮลดิง้ 
(ฮอ่งกง) 

100.00% 2 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายยอรก์ ไอรลั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิกลุม่บรษิทั

นอกจากน้ี บรษิัทยงักําหนดให้บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทนัน้ ต้องดูแลให้บรษิัทย่อยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการทํา
รายการเกีย่วโยงทีส่อดคลอ้งกบับรษิทั  
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9.5 การดแูลเรื่องการใช้ข้อม ูลภายใน 
บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยการแจง้ใหทุ้กทา่น

รบัทราบคณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการดูแลและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั ซึ่งจะพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอสิระภายในกรอบของการกํากบัดูแลกจิการที่ดซีึ่งถอื
ปฏบิตัมิาโดยสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั เสมอืนเป็นการทํารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัทํารายงานสรุป
เป็นรายไตรมาส และเผยแพรร่ายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) อยา่ง
สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัยงักําหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของ
บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้น้ี เพื่อให้บรษิทัมี
ขอ้มลูประกอบการดําเนินการตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยได ้

หน้าที่ในการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อสาํนักงานกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทไีม่เกนิ 3 
วนัทําการหลงัจากวนัที่ ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบ
ขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่ง 
1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูอื่นใดจะเผยแพรต่่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของ
บริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นอกจากน้ี ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มกีารจดัทําแบบประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัแลว้ แบง่เป็นหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. การควบคุมภายในองคก์ร 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู 
5. ระบบการตดิตาม 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) หน้า 186 

นอกจากการประเมนิดงักล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทยงัเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ตลอดจนตดิตามดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ สามารถดแูลและ
ป้องกนัทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวจะมคีวามอิสระในการดําเนินงาน ดงันัน้ จากการที่ฝ่าย
ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยี่ยมและประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัในประเทศ 8 บรษิทั และบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 5 บรษิทั โดยไดแ้สดงความคดิเหน็ไวด้งัน้ี 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบญัชีการเงนิ การบรหิารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมคีุณสมบตัติามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารพนกังานหรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 21 ครัง้ ดงัน้ี 

1. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เขา้รว่มประชุม 21 ครัง้ 

2. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

เขา้รว่มประชุม 15 ครัง้ 

3. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

เขา้รว่มประชุม 20 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้กํากบัดูแลตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี 2560 มดีงัน้ี 

1. การสอบทานงบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูทีส่าํคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและประจาํปี 2560 ของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิของไทย โดยไดส้อบทานประเดน็ที่สาํคญัรายการพเิศษ และไดร้บัคําชีแ้จงจากผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ ผูจ้ดัการ - สายงาน
ตรวจสอบ รวมทัง้ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบดา้นระบบสารสนเทศ จนเป็นทีพ่อใจวา่การจดัทํางบการเงนิ รวมทัง้การเปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้
จงึได้ให้ความเห็นชอบงบการเงนิดงักล่าว ซึ่งผู้สอบบญัชไีด้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มเีงื่อนไข 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการ ไดร้บัการยนืยนัวา่ไมม่ปัีญหาในการปฏบิตังิาน 
มคีวามเป็นอสิระและไดร้บัความรว่มมอืจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานเป็นอยา่งด ี

2. การสอบทานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ พบวา่กรรมการบรษิทัและพนกังานไดป้ฏบิตัติามหลกัการทีก่าํหนด
ไวอ้ย่างเคร่งครดั บรษิทัมกีารนํานโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัแิละขยายผลไปใชก้บับรษิทัยอ่ยตามความเหมาะสมของธุรกจิ 
รวมทัง้การกาํกบัดแูลกจิการโดยคาํนึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นรปูธรรม นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการ
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนิน
ธุรกิจอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่และการประเมนิตนเอง เกี่ยวกบัความพรอ้มของกรรมการ รายงานทางการเงนิ การประชุมกบัผู้สอบ
บญัชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประชุม
กรรมการ การปฏบิตัหิน้าทีข่องสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรปุอยูใ่นเกณฑท์ีน่่าพงึพอใจ 
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3. การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทัผูช้าํนาญการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทัระดบัองคก์ร บรษิทัมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งเป็นผู้
ประสานงานและรบัผดิชอบงานบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร และมอีนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีรรมการอสิระเป็นประธาน
อนุกรรมการทําหน้าทีพ่จิารณาโครงสรา้งนโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้ทบทวนความ
เสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง การพจิารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกดิผลกระทบและการบรหิาร
จดัการความเสีย่งเพือ่ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตอืนภยัตามหลกัการทีก่าํหนดไว ้

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยพจิารณาจากแผนงานและรายงานของสายงาน
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ไม่พบขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั และสายงานตรวจสอบไดร้ายงานโดยสรุปวา่ระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมปีระสทิธภิาพเพยีงพอรวมทัง้ผูส้อบบญัชไีดร้ายงานวา่ระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชแีละการเงนิ
มีความเพียงพอและเหมาะสมด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี สาํหรบัการพฒันางานตรวจสอบสายงานตรวจสอบไดใ้หค้วามสาํคญัทัง้
การพฒันาคนและเครือ่งมอืในการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการปฏบิตังิานตามวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

5. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกีย่วโยงกนัและการปฏบิตั ิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัใน
ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการยนืยนัจากผูบ้รหิารว่าบรษิทัและผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ มี
การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ จากรายงานและคํายนืยนัของ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่บรษิทัไดป้ฏบิตัแิละมกีารเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกนั
อยา่งถกูตอ้งเป็นไปตามกฎหมายขอ้กาํหนด และกฎระเบยีบ 

6. การตรวจเยีย่มบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดไ้ปตรวจเยีย่มบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศรวม 8 บรษิทั และบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศรวม 5 บรษิทั 
ได้ประชุมร่วมกบัผู้บรหิารของแต่ละบรษิัท สอบทานระบบการปฏิบตัิงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารความเสี่ยง 
ระบบการบรหิารสิง่แวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกบัการจดัทํางบการเงนิ ปัญหาเกี่ยวกบัผู้สอบบญัช ีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้เขา้
เยีย่มชมโรงงานเพือ่ดกูระบวนการผลติ การบรหิารคลงัสนิคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร โดยไมถ่กูจาํกดัขอบเขต สามารถขอขอ้มลูไดโ้ดยไมจ่าํกดั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองแลว้ ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีและเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบ
ในการพจิารณาความดคีวามชอบ การเสนอแต่งตัง้ถอดถอน โยกยา้ยผูจ้ดัการทัว่ไป - สายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบงาน
ตรวจสอบภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

8. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่่านมาเป็นทีน่่าพอใจ และไดส้อบทานคุณสมบตัริวมทัง้
พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีลว้ เหน็วา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
กําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นายสมชาย จณิโณ
วาท และ/หรอื นายวเิชยีร กิง่มนตร ีและ/หรอื นายประสทิธิ ์เยื่องศรกุีล และ/หรอื นายพงทว ีรตันะโกเศศ จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2561 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ
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และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 

 
   นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้                                 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

การประชมุร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบและผ ูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่อง
ความเป็นอสิระในการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้ความพอเพยีงของระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง  
และความร่วมมอืของหวัหน้างานและผูป้ฏบิตังิานของผูร้บัการตรวจทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งผูส้อบบญัชไีดย้นืยนัวา่มคีวามเป็น
อสิระในการสอบบญัชตีามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญัชทุีกประการ ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุกหน่วยงานทีร่บัการตรวจได้
ใหค้วามร่วมมอืด ีขอ้สงัเกตและขอ้แนะนําไดร้บัความร่วมมอืในการปรบัปรุงแกไ้ข ระบบควบคุมภายในและระบบการบรหิารความ
เสีย่งอยูใ่นเกณฑเ์พยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยูใ่นเกณฑด์ ี

การติดต่อคณะกรรมการ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ เสนอขอ้รอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสทีพ่บเหน็ อนัจะนํามาซึง่

ความเสยีหายต่อบรษิทั การกระทาํใดทีไ่มช่อบดว้ยกฏหมายหรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั  โดยสามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และสง่มาที ่คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั ตามทีอ่ยูด่า้นล่างน้ี 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการบรษิทั / สาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

 หรอืการสง่ผา่นอเีมลล ์ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ที ่complaint.tuf_hq@thaiunion.com 
คณะกรรมการบรษิทัผา่นเลขานุการบรษิทั ที ่cg_ethics@thaiunion.com 
สง่เมลลผ์า่น Contact us ทางหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทั thaiunion.com เลอืก company secretary             
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9.6 ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี สาํหรบัปี 2560 (เฉพาะบริษทัในประเทศไทย) 

9.6.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ 
1) ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจีาํนวนเงนิรวม -0- บาท 
2) สาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชทีี่

ผูส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา รวม 13 บรษิทั มจีาํนวนเงนิทัง้สิน้ 14,730,100 บาท  

9.6.2 คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึง่ไดแ้ก่ 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจสอบบญัชีให้แก่สํานักงานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรอืกิจการที่

เกีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มจีาํนวนเงนิรวม -0- บาท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพเิศษตามประกาศที ่ป 4/2544 ของสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ใหแ้ก่สาํนกังาน

สอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปี
บญัชทีีผ่า่นมา รวม 7 บรษิทั มจีาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1,170,000 บาท 

- คา่บรกิารตรวจสอบเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะและคา่ปรกึษาดา้นภาษ ีมจีาํนวนทัง้สิน้ 8,461,442 บาท 
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9.7 รายงานการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ตระหนักถงึความสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งบรษิทั

ควรจดัให้มขีึน้ เพื่อช่วยส่งเสรมิการดําเนินงานของบรษิทัให้มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและเป็นที่ยอมรบัจากทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดว้ยเหตุน้ีคณะกรรมการจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีอนัประกอบดว้ยกรรมการและ
ผูบ้รหิารที่มภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์และความรบัผดิชอบ มโีครงสรา้งการบรหิารงานที่มกีารควบคุมและตดิตาม ตลอดจนการถ่วงดุล
อาํนาจ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารงานทีม่คีวามเป็นธรรม มจีรยิธรรมและความโปรง่ใส คาํนึงถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผู้
มสีว่นไดเ้สยี ทัง้น้ี เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการซึง่จะสง่ผลต่อความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้
เสยีทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่
มลูคา่การลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

 

หลกัการ/แนวปฏิบตัิที่ด ีของตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

คาํชี้แจงของบริษทั 

หมวดการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
การจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

สบืเน่ืองจากการจดัทาํรายงานประจาํปีจาํเป็นตอ้งรอขอ้มลูผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2559 ทีจ่ะถูกจดัทาํและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่บรษิทั
มกีาํหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาและอนุมตัผิลการดาํเนินงาน
ในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2560 จากนัน้ตอ้งใชเ้วลาปิดสมดุทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 
14 วนั เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบรษิัทกําหนดไว้ในวนัที่ 9 มนีาคม 
2560 หลงัจากนัน้จะสามารถส่งออกหนังสอืเชญิประชุมได้หลงัจากปิดสมุด
ทะเบยีนประมาณ 5 วนัทําการ เน่ืองจากต้องรอรายชื่อผู้ถอืหุ้นจากการปิด
สมุดทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวนัที่ 15 มีนาคม 2560 
ในขณะที่บริษัทได้กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 5 
เมษายน 2560 ทาํใหไ้มส่ามารถสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า
อยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม  
ทัง้น้ี บรษิทัเขา้ใจดวี่า บรษิทัอาจเลื่อนเวลาจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ออกไป
เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นมเีวลาที่มากขึน้ในการอ่านและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืเชญิ
ประชุม แต่เพราะบรษิทัเหน็วา่ในเดอืนเมษายนเป็นเดอืนทีม่วีนัหยุดราชการ
คอ่นขา้งมาก ทาํใหจ้าํนวนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่กีารจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้หลงัช่วงวนัสงกรานตม์จีํานวนค่อนขา้งมาก จงึเหน็ว่าการจดั
ประชุมทีเ่รว็ขึน้จะทาํใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการเขา้รว่มประชุมมากขึน้  
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หลกัการ/แนวปฏิบตัิที่ด ีของตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

คาํชี้แจงของบริษทั 

หมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการของบรษิทัควรเป็นกรรมการ
อสิระ 

ประธานกรรมการของบรษิทัคอื นายไกรสร จนัศริ ิซึ่งเป็นผูก้่อตัง้ธุรกจิของ
บรษิทั รวมถงึเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จงึเป็นผลทําให้ขาดคุณสมบตัิของการเป็น
กรรมการอสิระ แต่เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้
พจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่า ท่านสมควรเป็นประธานกรรมการของบรษิัท
ต่อไป  เน่ืองจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อนัยาวนาน และมีวสิยัทัศน์ที่
กวา้งไกล สามารถควบคุมดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการ
ส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรที่มจีรยิธรรมและการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี
อกีทัง้ท่านสามารถควบคุมการประชุมตลอดจนใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร  ทัง้น้ี สามารถพสิจูน์ไดจ้ากผลงานของบรษิทัทีผ่า่นมาเกอืบ 30 ปี 
จากบรษิทัจดทะเบยีนที่มมีูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็นหน่ึงแสน
ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโตมาจนถงึปัจจุบนัน้ี 

กรรมการอสิระไมค่วรดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บรษิทัเกนิ 9 ปี 

แมว้่านายศกัดิ ์เกี่ยวการคา้ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัมานานถงึ 17 
ปี แต่ดว้ยความตัง้ใจและทุ่มเทใหก้บัการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ดไูด้
จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ทําให้คณะกรรมการมคีวาม
เชื่อมัน่ว่าจะไม่ก่อให้เกดิความไม่อสิระอย่างแน่นอน ประกอบกบักรรมการ
อสิระอกี 3 ท่านกไ็ม่ไดด้าํรงตําแหน่งกบับรษิทันานมากนัก จงึทําใหเ้กดิการ
ถ่วงดุลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กรรมการของบรษิทัแต่ละคนควรเขา้รว่มประชุม
อยา่งสมํ่าเสมอ (มากกวา่รอ้ยละ 75 จากการ
ประชุมทัง้หมด) 

ดว้ยเหตุทีค่ณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทีม่าจากพนัธมติรทาง
ธุรกจิยาวนานกวา่ 25 ปี คอื บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จาํกดั ไดแ้ก่ นายคิ
โยทากะ คคิูช ิมถีิ่นพํานักในประเทศญี่ปุ่ น ทําให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ตามที่กําหนด แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัได้จดัส่งขอ้มูลวาระ
การประชุมและเอกสารสนับสนุน ให้กบักรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาสให้
กรรมการสอบถามและใหค้วามเหน็โดยตรงกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิ (GROUP CFO) ของบรษิทั ก่อนวนัประชุม 

คณะกรรมการควรมกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ
อยา่งน้อย 1 คน 

บรษิัทมนีโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทัง้ด้าน
ทกัษะวชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ แต่เพราะในปัจจุบนั บรษิทัมี
จาํนวนกรรมการเพยีงพอและเหมาะสม อย่างไรกต็าม หากบรษิทัมโีอกาสใน
การสรรหากรรมการเพิม่ บรษิทัก็พรอ้มและยนิดทีี่จะมกีรรมการอสิระที่เป็น
ผูห้ญงิอยูใ่นคณะกรรมการอยา่งแน่นอน 

คณะกรรมการควรพจิารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ CG 
Committee 

บรษิทัอยูร่ะหวา่งการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 
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หลกัการ/แนวปฏิบตัิที่ด ีของตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

คาํชี้แจงของบริษทั 

บรษิทัควรจดัใหม้โีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารใน
การซื้อหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยมรีะยะเวลาใน
การใช้สทิธมิากกว่า 3 ปี กําหนดราคาใช้สทิธทิี่
สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจดัสรร
สทิธริวมถงึไมม่กีารกระจุกตวัเกนิ 5% 

บรษิทัอยูร่ะหวา่งการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 

สิทธิของผ ูถ้ือหุ้น 
บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและมแีนวทางในการดาํเนินธุรกจิทีช่ดัเจน โดยคาํนึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อื

หุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั จะเหน็ไดจ้ากคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารสามารถทํางานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มี
การบรหิารงานอย่างรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้ถอืหุ้นโดยรวม การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทยีมกนัแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บรษิทัมี
การควบคุมและบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจในการดําเนินธุรกิจ บรษิัทยดึถือและปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
คาํนึงถงึจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิเป็นสาํคญั เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบั
ดแูลเพือ่ใหผู้ล้งทุนมัน่ใจไดว้า่ บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่าํคญัของบรษิทัอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

บรษิทัได้จดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทัว่ถงึกนัในผู้ถอืหุ้นไม่ว่าจะถอืหุ้นอยู่เท่าใดกต็าม ทัง้ผู้ถอืหุ้นที่
เป็นบุคคลหรอืนิตบุิคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อื
หุน้ โดยปฏบิตัติามกฎหมายบรษิทัมหาชนจํากดัอย่างเคร่งครดั และตระหนักว่าผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธใินการตดัสนิใจ โดยไดร้บัขอ้มลูที่
เพยีงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารใชส้ทิธแิละไมล่ะเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
การจดัประชุมผูถ้อืหุน้  

- กําหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจําทุกปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั ซึ่งกค็อืภายใน
วนัที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทักจ็ะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม สาํหรบัในปีน้ี 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่5 เมษายน 2560 โดยบรษิทัมกีารเตรยีมการดงัน้ี 

ก่อนการประชุมและการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม 
- คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการใหส้ทิธผิูถ้อืหุ้นเสนอ

วาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 รวมถงึคําถามล่วงหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บรษิทัแจง้ขา่วสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
เป็นเวลา 93 วนัก่อนวนัสง่หนงัสอืเชญิประชุม เพือ่ใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดงักลา่วไดก้่อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

- บรษิัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด
วตัถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ และหนังสอืมอบฉนัทะ
ทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.thaiunion.com ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2560 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 35 วนั 

- บรษิทัมอบใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบยีนของบรษิทั เป็นผูจ้ดัสง่หนังสอืเชญิ
ประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมที่มรีายละเอยีดครบถ้วนและเพยีงพอ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ 
หนงัสอืมอบฉนัทะ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ตวัแทนหรอืเลอืกกรรมการอสิระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูร้บัมอบอํานาจใน
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การเขา้ประชุมและออกเสยีงลงมตใินที่ประชุมแทน รวมทัง้รายงานประจําปีในรปูแบบของ CD ROM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนั
ประชุมสามญัประจาํปี 2560 เป็นเวลา 16 วนั  

- บรษิทัไดนํ้าหนงัสอืเชญิประชุมลงประกาศในหนงัสอืพมิพโ์พสตท์เูดยส์าํหรบัฉบบัภาษาไทย และบางกอกโพสตส์าํหรบัฉบบั
ภาษาองักฤษ เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 7 วนั เพือ่เป็นการบอกกลา่วการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้า 
ทาํใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเตรยีมตวัเขา้รว่มประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักลา่ว 

ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้และระหวา่งการประชุม 
- บรษิทัส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายรวมถงึผู้ถอืหุน้ประเภทนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมอย่างเท่า

เทยีมกนั โดยจดัเจา้หน้าทีต่อ้นรบัอยา่งเพยีงพอเพื่อใหข้อ้มลูรวมถงึตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบยีน และไดนํ้าระบบ AGM 
Voting ซึง่ใหบ้รกิารโดยบรษิทั ควดิแลป จาํกดั มาใชใ้นการจดัการประชุมสามญัประจาํปี 2560 ตัง้แต่การจดัเตรยีมขอ้มลูผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม ลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชุมโดยพมิพบ์ตัรลงคะแนนเสยีง จนถงึการนบัคะแนนเสยีง
ในทีป่ระชุม  และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนัที ่5 เมษายน 2560 ณ สถานทีอ่นัเป็น
ที่รูจ้กัดแีละสะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม คอื สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 
โดยในปีทีผ่่านมา มผีูถ้อืหุน้มารว่มประชุมและมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 1,237 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้3,177,186,355 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.58 ของจํานวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อก
และเรยีกชาํระแลว้  

- ประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมสามญัประจําปี 2560 รว่มกบักรรมการท่านอื่นรวมเป็น 11 ท่าน จาก 
12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร(CEO) ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้ง กรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอสิระ สาํหรบักรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้
เน่ืองจากเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ในต่างประเทศ ทาํใหไ้มส่ะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม แต่อยา่งไรกต็าม แมจ้ะไม่ได้
มารว่มประชุม ท่านเหล่านัน้กไ็ดพ้จิารณาขอ้มลูต่างๆ พรอ้มทัง้ไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากวาระการประชุมที่
ไดส้ง่ใหไ้ปก่อนแลว้ นอกจากน้ี ยงัมผีูบ้รหิาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (Group CFO) ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้น
การเงนิองคก์ร ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละควบคุมผลการดําเนินงานกลุ่มบรษิทั ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เขา้ร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบขอ้ซกัถามตาม
วาระต่างๆ ไดอ้ย่างครบถว้น รวมถงึประธานในทีป่ระชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม เพยีงพอ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มี
โอกาสแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชุมอยา่งเทา่เทยีมกนั 

- ประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายใหพ้ธิกีรในที่ประชุมชี้แจงถงึหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมทัง้หมด ตามขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสยีง รวมถึง วธิี
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยขอใหผู้ส้อบบญัชี
จาก บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และอาสาสมคัรจากผู้ถือหุ้นจํานวน 2 รายมาเป็นพยานและผู้
ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธถิามคําถาม แสดงความ
คดิเหน็ ใหค้ําแนะนํา และซกัถามอย่างเตม็ทีต่ลอดเวลาดาํเนินการประชุม โดยมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตอบ
ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ดว้ยทุกครัง้ สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 มผีูถ้อืหุน้ซกัถามและเสนอความเหน็รวม 
8 ราย  

- บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงซึ่งมแีถบบารโ์คด้ สาํหรบัผูถ้อืหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสยีงในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง โดยจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็น
คะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้  ทัง้น้ีกเ็พื่อใหก้ารประชุมดําเนินไปไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการ
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินแต่ละท่านไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และมกีารประกาศผลของคะแนนเสยีงเมื่อ
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จบแต่ละวาระการประชุมอย่างชดัเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจดัให้มกีาร
บนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์ เพื่อเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจขอรบัจากบรษิทัได้
ทีส่าํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

หลงัการประชุมและรายงานการประชุม 

- บรษิัทนําส่งมติของที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคําถามจากผู้ถือหุ้นและคําตอบไป
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัท ีจากนัน้จงึค่อยนําสง่รายงานการประชุมผู้
ถอืหุ้นฉบบัเต็มให้กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัหลงัการประชุมเมื่อวนัที่ 18 
เมษายน 2560 หรอื 13 วนัหลงัจากวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นหรอืนักลงทุนทัว่ไปสามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูล เสนอความคิดเห็นหรอืแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายงับรษิัทได้ที่ เลขานุการบรษิัท สํานักประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 

และจากการจดัประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสรมิการให้สทิธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นผลให้ได้รบัการประเมิน
คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซึง่ประเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ในระดบัดเียีย่ม 

การปฏิบตัิต่อผ ูถ้ือห ุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และทราบถงึหน้าทีใ่นการดูแลใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่า

เทยีมกนัและเป็นธรรม โดยดาํเนินการดงัน้ี 
- คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิทั จดัทําขอ้มูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกบัการให้สทิธผิู้ถอืหุ้น

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 รวมถงึสง่คําถามล่วงหน้า โดยช่องทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั เป็นเวลา 93 วนัก่อนวนัสง่หนังสอืเชญิประชุม เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อื
หุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ สาํหรบัการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการและการเสนอวาระเพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้านัน้ บรษิทัปฏบิตัมิา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
และรวมถงึไมม่กีารเสนอวาระเพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่อยา่งใด นอกจากน้ี บรษิทัไมม่กีารเพิม่วาระ
การประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้ 

- การอํานวยความสะดวก สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคน
หน่ึงเขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอสิระอยา่งน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลอืกในการ
รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2560 มผีูถ้อืหุน้ 198 รายมอบฉนัทะให ้คุณศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผีูถ้อืหุน้ 189 ราย
มอบฉนัทะให ้นายกรีต ิอสัสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ทัง้ 2 ท่านเป็นกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอ
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงแทน    

- การจดัใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระการประชุม โดยใชร้ะบบ AGM Voting จดัทาํบตัรลงคะแนนแยกตาม
วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง และนําคะแนนเสยีง
ดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ 
จากนัน้นําผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสยีงทีไ่ดล้งไวล้่วงหน้าในหนังสอืมอบฉนัทะ  และเกบ็บตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทบนัทึกและจดัทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เผยแพร่มติของที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 ทุกวาระ ยกเวน้ในส่วนของคําถามจากผู้ถือหุ้นและคําตอบ ไวบ้น
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เวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัที ่www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัท ีจากนัน้จงึค่อยนําสง่รายงานการประชุม
ผูถ้อืหุ้นฉบบัเต็มใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนั
ประชุม เพือ่เป็นขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบและอา้งองิได ้

- บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิารโดยการแจง้ใหทุ้กท่าน
รบัทราบหน้าทีใ่นการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อสาํนกังาน
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดย
ทนัทไีม่เกนิ 3 วนัทําการหลงัจากวนัที ่ซื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอื
หน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไมซ่ือ้
ขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงนิหรอืข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมกีาร
เปลี่ยนแปลงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งทําให้รายการซื้อขายดงักล่าวของ
ผู้บรหิารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านัน้ นอกจากน้ี กรรมการและผู้บรหิารยงัทราบถึงบทกําหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิทัดูแลและตดิตามรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยจดัทํารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจําปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่
กรรมการและผูบ้รหิารมสีว่นไดเ้สยี จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกจิการโดยการงดออกเสยีงหรอืแสดงความเหน็
ใดๆ ในวาระนัน้ๆ  

- คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยทีม่าตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึ่งแกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้คณะกรรมการและผู้บรหิาร
ตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มูลประกอบการดําเนินการตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบั
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยได ้

บทบาทของผ ู้ม ีส่วนได้เสีย 
บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัในสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกกลุ่มใหไ้ดร้บัการปฏบิตัทิี่ดอีย่างเท่าเทยีมกนั เน่ืองจากเหน็

ความสําคญัของการสนับสนุนจากผู้มสี่วนได้เสยีตลอดจนการได้รบัความร่วมมอืระหว่างกนั ซึ่งจะส่งผลต่อบรษิทัให้สามารถสรา้ง
ความมัง่คัง่ สรา้งงาน และสรา้งกจิการให้มฐีานะการเงนิที่ม ัน่คงในระยะยาวได ้ดงันัน้ บรษิทัจงึยดึถอืแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้กดิ
ความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกําหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตัิตาม ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางไดด้งัน้ี 

- ผูถ้ือหุ้น 
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ ในการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มรีะบบบญัชแีละการเงนิทีม่คีวามเชื่อถอืได ้

สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้ ดว้ยการดาํเนินงานใหเ้กดิผลประโยชน์ในระยะยาวสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยมผีลประกอบการที่
ดอีย่างสมํ่าเสมอและยัง่ยนื มกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
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ซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบรสิุทธิใ์จและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก พรอ้มทัง้คํานึงถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลที่สาํคญัต่อผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมัน่ที่ผู้ถอืหุน้มใีห้กบับรษิทั ตลอดจน
สรา้งผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นทีพ่อใจสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  

- พนักงาน  
บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มขีอ้ยกเวน้ในเรื่องถิน่กําเนิด เชื้อชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพ

การสมรส ภาษา หรอืตําแหน่ง ไม่มกีารใช้หรอืสนับสนุนการใชแ้รงงานเดก็ การคา้มนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจรติและ
คอรปัชัน่ทุกรปูแบบ  

บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานใหส้ามารถรกัษาพนักงานทีม่คีุณภาพ ดงึดูดคนเก่ง
จากภายนอก และมุง่เน้นการตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน โดยคาํนึงถงึความเป็นธรรมภายในองคก์ร ความสามารถในการแขง่ขนั
ในตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิและค่านิยม
ขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั โดย
พจิารณาจาก ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตังิานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพจิารณาด้าน
ความเท่าเทยีมภายในบรษิทั ซึ่งประเมนิจากขอบเขตความรบัผดิชอบ ความซบัซ้อนของงาน ประสบการณ์และทกัษะที่ใชใ้นการ
ทํางานที่แตกต่างกัน นอกจากน้ีบรษิัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการ
ดาํเนินการของบรษิทัเพือ่ผลกัดนัวฒันธรรมการตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 

นโยบายการจา่ยเงนิรางวลัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินการของบรษิทั โดยกาํหนดเป้าหมายและ
ตวัวดัในแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธร์ะยะยาวของบรษิทั ซึง่เรยีกวา่ Enterprise Objective โดยมกีารวดัผล 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. Drive Superior Financial Performance - ผลกัดนัความเป็นเลศิในการบรหิารการเงนิและประสทิธภิาพการใชเ้งนิทุน 
2. Accelerate Growth – มุง่เน้นการเตบิโตแบบกา้วกระโดดทัง้จากการเตบิโตของธุรกจิปัจจุบนั และการขยายการลงทุนซือ้

กจิการ 
3. Drive Global Integration and Talent Development- ผนึกกาํลงัเป็นองคก์รระดบัโลกเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัทางธุรกจิ และเพือ่พฒันาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู 
4. Build Differentiated Capabilities – เพือ่เป็นผูนํ้าของอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื นวตักรรม และคุณภาพ 

บรษิทักาํหนดรปูแบบการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู ดงัน้ี 
 คา่ตอบแทนโดยรวม สอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 อตัราการจา่ยเงนิรางวลั (โบนสั) กรณีทีผ่ลงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในสว่นของพนกังานและบรษิทั ผูบ้รหิารจะ

ไดร้บัเงนิรางวลัในอตัรารอ้ยละ 25 – 30 ของเงนิเดอืนรวมทัง้ปี  
บรษิทัไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึง่มากกวา่ทีก่ฎหมายกําหนด เช่น การจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี การจดัการดแูลตรวจ

สขุภาพประจาํปี แผนการประกนัสขุภาพ การประกนัชวีติ การประกนัอุบตัเิหตุ การจดัสถานทีอ่อกกาํลงักาย การจดักจิกรรมสนัทนา
การต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทํางาน และที่สําคญับรษิัทได้จดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยงัชพีของ
พนักงานและครอบครวัหลงัการเกษยีณจากหน้าทีก่ารงานแลว้ ในรปูแบบของเงนิบําเหน็จเกษยีณอายุ ซึ่งบรษิทัจะกนัเงนิสาํรองไว้
ทุกๆ ปี เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทสามารถจ่ายเงนิทดแทนให้กบัพนักงานตามสทิธิที่พึงมีได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
พนักงานได้มกีารเตรยีมความพร้อมด้านการเงนิก่อนเข้าสู่วยัเกษียณเป็นการล่วงหน้า จงึได้ร่วมกบัสํานักงานประกนัสงัคมจดั
หลกัสตูรอบรมเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการออมเงนิเพื่อการเกษียณใหแ้ก่พนักงานที่สนใจ นอกจากน้ี ยงัมกีาร
พจิารณาถงึการรกัษารายไดข้องพนกังานในรปูของคา่จา้งและผลประโยชน์ หากเกดิเหตุการณ์ทีท่าํใหก้ารดาํเนินธุรกจิหยดุชะงกัเป็น



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560                             
 

(120)  

การชัว่คราว โดยขยายความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัผลกระทบทางธุรกจิใหค้ลอบคลุมรายไดข้องพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการหยดุชะงกัของการดาํเนินธุรกจิดว้ย 

การจา่ยคา่ตอบแทนพนกังาน แบง่เป็น ดงัน้ี  
1. คา่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในระยะสัน้ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ซึง่มกีารปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนปี

ละ 1 ครัง้ โบนัสประจําปี กองทุนสาํรองเลีย้งชพีที่มใีหก้บัพนักงานในทุกระดบั โดยบรษิทัสมทบตัง้แต่รอ้ยละ 2.5 ถงึ 
รอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืน ขึน้อยู่กบัอายุงานของพนักงาน ทัง้น้ีในปี 2560 บรษิทัไดจ้่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี
สาํหรบัพนกังานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 41.72 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัในระยะยาว ไดแ้ก่ เงนิเกษยีณอายุงาน จ่ายใหต้ามเงือ่นไขที่
กําหนดไวใ้นคู่มอืสวสัดกิารพนกังาน ซึง่บรษิทัไดต้ัง้สาํรองเงนิเกษยีณสาํหรบัปี 2560 เท่ากบั 71.78 ลา้นบาท และใน
ปี 2560 บรษิทัไดจ้า่ยเงนิเกษยีณสาํหรบัพนกังานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 8.14 ลา้นบาท 

ด้านการพฒันาบคุลากร 
นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั คอื พนักงานทุกคน คอืคนเก่ง มคีุณค่าต่อองค์กร และมศีกัยภาพทีแ่ตกต่างกนั

ไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมี
ความสามารถหรอืมขีอ้เด่นของตวัเอง ซึ่งทางบรษิทัจะทําให้พนักงานทุกๆ คนรูแ้ละช่วยให้พวกเขาสามารถนําขอ้เด่นของตนเอง
ออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัองค์กรและตวัเองไดม้ากที่สุด ดงันัน้ ทุกคนจะไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองและความก้าวหน้าใน
สายอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไป รายละเอยีดเกีย่วกบัการพฒันาในปี 2560 สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ 
8.5 บุคลากร ในหน้า 74 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสือ่สารขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบับรษิทัรวมถงึผลการดําเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและทัว่ถงึ โดย
การจดัประชุมผู้บรหิารพบพนักงานทุก 6 เดอืน เพื่อรบัฟังแนวทางการดําเนินการ เป้าหมายประจําปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น 
เพื่อใหก้ารทํางานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกนั รวมถงึเป็นการใหข้วญัและกําลงัใจในการปฎิบตังิานในสถานการณ์
ต่างๆ 

- ลกูค้า 
บรษิทัปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบดงัน้ี 

- ผลติสนิคา้อาหารที่มคีุณภาพ มคีวามปลอดภยั (Food Safety) และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้(Traceability) ภายใต้
กระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติใหม่ๆ เพื่อให้
ลกูคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสดุ 

- กาํหนดราคาสนิคา้และบรกิารทีเ่หมาะสมตามระดบัรายละเอยีด และคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
- ดาํเนินการโดยใหม้ตีน้ทุนทีเ่หมาะสมเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคุณภาพของการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานของบรษิทัตามที่
ลกูคา้ไดก้าํหนดไว ้

- ส่งมอบสนิคา้และบรกิารที่มคีุณภาพ ตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้หรอืสูงกว่า และตรงตามกําหนดระยะเวลาส่งมอบ
ตามทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้ 

- ปฏบิตัต่ิอลูกคา้ดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม มอีธัยาศยัไมตรทีีด่งีาม ตามเหตุและผล ซื่อสตัยส์ุจรติ เอาใจใสลู่กคา้ทุกคนดว้ย
ความเป็นธรรมเสมอภาคเทา่เทยีมกนั โดยไมใ่ชว้จิารณญาณสว่นตวัเขา้มาตดัสนิ 

- ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่มต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ต้องรบีแจง้ใหลู้กคา้
ทราบลว่งหน้า เพือ่ป้องกนัและรว่มหาแนวทางแกไ้ขไมใ่หเ้กดิความเสยีหายต่อผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

- จดัทําขอ้มูลเกี่ยวกบัคําแนะนําเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ทัง้คุณสมบตัแิละรายละเอยีดของสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนวธิกีารใช ้
วธิกีารเก็บรกัษา ให้กบัลูกค้า รวมถึง ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ และบรกิารอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัต่อ
เหตุการณ์ แก่ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้มขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ โดยไม่กล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกดิ
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ความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัคุณภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้แบบ
ยัง่ยนื 

- ให้ความสําคญัในการรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลูกค้า ไม่นําความลบัของลูกค้าไปเปิดเผยหรอืใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

- จดัให้มชี่องทาง กระบวนการ และบุคลากร สําหรบัลูกค้าที่ต้องการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และการให้บรกิาร โดย
ดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

- ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติกบัลกูคา้ 

- ค ู่ค ้า    
บรษิทัปฏบิตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทัง้เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง

ความคดิเหน็และยนิดรีบัฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการทํางานร่วมกนั  ตลอดจนการเกบ็รกัษาความลบัทางการค้าของคู่คา้ โดยไม่
นําไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น บรษิทัมนีโยบายการคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารพจิารณาเรื่องการใชแ้รงงานที่ถูกกฎหมายทุกครัง้ รวมทัง้มี
การสื่อสารให้รบัทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง  (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม และการอนุรกัษ์พลงังานในการคดัเลอืกคู่คา้ และมกีารเปรยีบเทยีบราคา หรอืการประกวดราคา 
ซึง่ตอ้งอนุมตัโิดยผูม้อีาํนาจของบรษิทั ทัง้น้ีเพือ่ความโปรง่ใสในงานดา้นจดัซือ้ 

และนอกจากการประสานงานผา่นช่องทางปกต ิเช่น ฝ่ายการตลาดรว่มกบัลกูคา้ ฝ่ายจดัซือ้รว่มกบัคู่คา้และผูจ้ดัหาวตัถุดบิ 
ฝ่ายการบุคคลรว่มกบัพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการ และฝ่ายธุรการรว่มกบัภาครฐัและชุมชนทอ้งถิน่ ฝ่ายการเงนิรว่มกบัตลาด
เงนิและสถาบนัการเงนิ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธร์ว่มกบัตลาดทุนและนกัลงทุน ฝ่ายสือ่สารองคก์รรว่มกบัสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ 
เรายงัไดร้เิริม่กจิกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจํานวนมาก อาทเิช่น การสรรสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกคา้ด้วยมุมมองทางด้าน
ความยัง่ยนื และศกัยภาพในดา้นนวตักรรมของผลติภณัฑ ์การจบัมอืเป็นพนัธมติรกบัองคก์รในภาคประชาสงัคมระดบัสากล เพื่อการ
ลงทุนดา้นทรพัยากรทีย่ ัง่ยนื ความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันาเชงิลกึ รว่มกบัภาคการศกึษาและภาครฐัเพื่อสรา้งฐานองคค์วามรู้
และวทิยาการทางด้านอาหารทะเล การเขา้ไปมสี่วนและร่วมขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรพัยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ 
ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครฐั ภาคประชาสงัคม และชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ในงานดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืกบัองคก์รภาคเอกชน หน่วยงานกาํกบัตลาดเงนิและตลาดทุน เป็นตน้ 

ขัน้ตอนและหลกัเกณฑใ์นการเลอืกคูค่า้ 
การพจิารณาเลอืกคู่คา้เพื่อมาบนัทกึในระบบจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทั จะตอ้งทาํการตรวจสอบประวตัจิากเอกสารหลกัฐานที่

นําเสนอ และขอ้มลูขา่วสารต่างๆ โดยจะเน้นใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. เป็นผู้ผลติ ผู้ประกอบการ ผู้จําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ให้บรกิาร หรอืผู้รบัจ้าง ซึ่งมสีถานประกอบการที่สามารถ

ตรวจสอบได ้
2. มบุีคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิค้า บรกิาร คลงัสนิค้า สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิารดําเนินกจิการที่

น่าเชื่อถอื 
3. ยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกจิของกลุม่บรษิทัไทยยเูน่ียน 
4. ยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขและนโยบายดา้นต่างๆ ของกลุม่บรษิทัไทยยเูน่ียน 
5. เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร รวมถึงการส่งมอบการ

ใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั หรอืเงือ่นไขอื่นๆ ในการทาํธุรกรรม 
6. เป็นคู่ค้าที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือไม่เป็นคู่ค้าที่มีประวัติต้องห้ามทําการค้าอัน

เน่ืองมาจากการกระทาํทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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- เจ้าหนี้   
บรษิทัยดึมัน่ในการปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีไ่ดต้กลงไวอ้ยา่งสจุรติและเครง่ครดั เพือ่ใหเ้จา้หน้ีการคา้และสถาบนัการเงนิ

ไดร้บัผลตอบแทนทีถ่กูตอ้งและยตุธิรรม โดยจะหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีจ่ะนําไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนไมป่กปิด
ขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ ซึง่จะทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อเจา้หน้ี แต่หากมเีหตุทีจ่ะทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา 
บรษิทักจ็ะแจง้เจา้หน้ีและสถาบนัการเงนิเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั  

- ค ู่แข่ง   
บรษิทัประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่อียา่งยตุธิรรม มจีรรยาบรรณ และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ไมแ่สวงหา

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ  จงึทาํใหบ้รษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใดๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน สงัคม และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยมนีโยบายใหก้าร

สนับสนุนกจิกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทัง้ดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มอย่างดทีี่สุด ไดแ้ก่ โครงการเตรยีมความพรอ้ม
เดก็ก่อนวยัเรยีน ทยีเูอฟ แคร ์เซน็เตอร ์ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกนัระหว่างบรษิทั มลูนิธเิครอืขา่ยสง่เสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน และ
สถานศกึษาในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อปรบัพืน้ฐานและเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่เดก็เยาวชนทัง้คนไทยและลูกหลานแรงงานขา้มชาติ
ในเขตจงัหวดัสมุทรสาครเพือ่เขา้สูร่ะบบการศกึษาพืน้ฐานของไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของกระทรวงศกึษาธกิารในการใหโ้อกาส
ทางการศกึษาอยา่งเท่าเทยีมและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน  โครงการทยีปัูนน้ําใจสูบ่า้นเกดิ ซึ่ง
เป็นโครงการต่อเน่ืองของบรษิทั ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมสี่วนในการพฒันาชุมชนบ้านเกดิของตนเองให้เขม้แขง็ 
เพือ่เกดิความรกัและความภาคภมูใิจในตนเองและทอ้งถิน่ โครงการบรจิาคโลหติรว่มกบัสภากาชาดไทย ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่าํต่อเน่ือง
มาถงึ 9 ปี สาํหรบักจิกรรมทีด่ําเนินการตลอดปี 2560 สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “การพฒันาทีย่ ัง่ยนืของบรษิทั” ใน
หวัขอ้ที ่10 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในหน้า 118 

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบรษิทัไทยยูเน่ียนจะต้องดําเนินกจิการให้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด กฎหมาย และพนัธะ
สญัญาอื่นๆ ที่กลุ่มบรษิัทเกี่ยวข้อง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบรษิัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกลงรอ้ยละ 30 ลดการใชน้ํ้าลงรอ้ยละ 20 และลดขยะไปสูก่ารฝังกลบรอ้ยละ 20 การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานจงึเป็นสิง่ที่
จาํเป็นอยา่งยิง่ โดยสามารถสรปุแผนดาํเนินการดาํเนินการไดด้งัน้ี 

1. การมนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่มกีารมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการมสีว่น
ร่วมของพนักงานในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อสิง่แวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-
safety) 

2. การจดัตัง้ ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั โดยใชง้บประมาณการลงทุนจดัตัง้ศนูย์
กวา่ 20 ลา้นบาท ซึง่มอุีปกรณ์เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากลเพื่อเป็นศนูยร์วบรวมความรูใ้นเรือ่งสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความ
ปลอดภยั และเป็นศนูยฝึ์กอบรมใหก้บัพนกังาน 

3. การอบรมพนักงานทัง้ก่อนเริม่งาน และระหว่างปฏบิตังิาน การฝึกอบรมน้ีจะถูกจดัขึน้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของ
พนักงานนัน้ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานจะมคีวามรู้ความเข้าใจในวธิป้ีองกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู ่

4. การประเมนิความสอดคล้องกบักฎหมายอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่า พนักงานได้รบัการอบรมตามกฎหมายหรอืมี
คุณสมบตัทิีก่ฎหมายกาํหนด ไมว่า่จะเป็นดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั หรอืความปลอดภยัในหน่วยธุรกจิ และในปี 2560 เป็นตน้ไป 
จะมกีารเริม่ดาํเนินการในการประเมนิศกัยภาพพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมาย
ทอ้งถิน่กําหนด เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการเพิม่ศกัยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสามารถเทยีบเคยีงใน
ระดบัสากล 
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การเคารพสิทธิและทรพัยสิ์นทางปัญญา  
บรษิทัไมอ่นุญาตใหพ้นกังานใชโ้ปรแกรมหรอืซอฟตแ์วรท์ีผ่ดิกฎหมาย โดยกาํหนดระเบยีบและสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 อยา่งเครง่ครดั  

การต่อต้านการคอรร์ปัช ัน่  
บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 สําหรบั

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ มรีายละเอยีดกาํหนดไวด้งัน้ี 
บรษิทัจะไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ โดยครอบคลุมธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง พรอ้มกนัน้ี บรษิทัไดจ้ดัทําแนวปฏบิตั ิและกําหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ซึง่มรีายละเอยีดขอ้ปฎบิตัิ
ทีเ่คร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายน้ี ทัง้น้ี บรษิทัมกีาร
สอบทานแนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธุรกจิ และดาํรงไวซ้ึ่ง
การดาํเนินธุรกจิบนฐานของความถกูตอ้งและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่
กนั และสือ่สารนโยบายน้ีไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ บรษิทั จะใหค้วามคุม้ครอง ต่อ
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ที่ปฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตัเิพื่อต่อตา้น
การคอรร์ปัชัน่น้ี 

การกระทําใดๆ ของบุคลากรของบรษิทั ที่เป็นการคอรร์ปัชัน่ ใหถ้อืเป็นความผดิขัน้รา้ยแรงต่อระเบยีบวนิัยเกี่ยวกบัเรื่อง
ทัว่ไป และใหไ้ดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัย ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการทํางานของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัมกีารฝึกอบรมแก่
พนกังานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
1)  คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ตรวจสอบและกํากบั ให้มัน่ใจว่าการดําเนินธุรกิจมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม

นโยบาย แนวปฏบิตั ิและขัน้ตอนการปฏิบตั ิด้านการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่กํากบัดูแลการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงนิและการดําเนินการ ของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบนัทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นๆในบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ จดัให้มชี่องทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการ
กระทําอนัอาจนําสู่การคอรร์ปัชัน่ การใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

2)  ผู้บรหิารมหีน้าที่นํานโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตั ิรวมทัง้สื่อสารนโยบายและสรา้งความตระหนักแก่ผู้มสี่วนได้เสยีทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร โดยกําหนดให้มีระบบการบรหิารจดัการและมาตรการที่เหมาะสมในการกํากบัและส่งเสรมิการ
ดาํเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และธุรกจิ 

3)  ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบัมหีน้าที่เฝ้าระวงัและป้องกนัความเสี่ยงด้านการคอร์รปัชัน่ ในงานที่รบัมอบหมาย รวมทัง้แจ้ง
เบาะแส หากพบการกระทาํอนัสอ่ทุจรติหรอืเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 

ขอ้ปฏบิตัทิ ัว่ไป 
1)  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน โดยไมอ่าศยั หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอํานาจหน้าทีใ่นตําแหน่งของ

ตน ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ การเรยีกรอ้ง หรอื ดาํเนินการ เพือ่การคอรร์ปัชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมชิอบต่อตนเอง
หรอืผูอ้ื่น 

2)  นอกเหนือจากการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้ การกระทาํในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถงึ 
     - การให ้หรอืรบั ของขวญั หรอืบรกิาร 
     - การให ้หรอืรบั เงนิสด หรอืสิง่ของแทนเงนิสด 
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     - การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลภายนอก หรอืการรบัสนิบน 
     - การยกัยอกทรพัยส์นิ หรอืเวลางาน ของบรษิทั 
     - การฟอกเงนิ 
     - การยบัยัง้ หรอืขดัขวาง กระบวนการยตุธิรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 
     - การชว่ยเหลอืทางการเมอืง ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูแบบอื่นๆ อาท ิการใหส้ิง่ของและบรกิาร การโฆษณา

สง่เสรมิ  
     - การบรจิาคเพือ่การกุศล 
     - เงนิสนบัสนุน 

     เพือ่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไมพ่งึจะม ีหรอือนัมคิวรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใหแ้ละรบัของขวญั คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เรยีกรอ้ง รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรปูเงนิทดแทน ของขวญั ของมคี่าใดๆ รวมถงึ 

บรกิารต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซื้อขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอก หรอื คู่แขง่ของบรษิทั ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ที่ไม่สุจรติ หรอืเป็น
การเอือ้ประโยชน์ต่อคูค่า้ หรอื ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอกและตนเอง 

2) การเลี้ยงรบัรอง รบั หรอืให้ของขวญัตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการทํางานของบรษิทั หรอืในกรณีที่ไม่มี
ระเบยีบขอ้บงัคบักาํหนดไว ้ใหด้าํเนินการอยา่งเหมาะสม รดักุม โปรง่ใส และปราศจากวตัถุประสงคแ์อบแฝงดงักลา่วขา้งตน้ 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  
บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีแ่สดงวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายจากการ
ดาํเนินงานของบรษิทั หรอืการทีพ่นกังานคนใดหรอืกลุม่ใดกระทาํการใดทีทุ่จรติ ผดิกฏหมาย  โดยสามารถยื่นเรือ่งไดท้ี ่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

นอกจากน้ี ยงัมชี่องทางภายในองคก์รสาํหรบัการรอ้งเรยีนของพนกังานอกีหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึง่สามารถ
ดรูายละเอยีดช่องทางดงักล่าวไดท้ีห่วัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีนและกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของพนกังาน” ในหน้า 77 โดยผู้
แจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนทัง้ที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รบัจ้างทํางานให้แก่บรษิัท หรอืผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้ง
เบาะแส จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้าํหนดไว ้

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลู

ทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซต์นัก
ลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผูถ้อืหุ้น นักลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้
อยา่งเทา่เทยีมกนั และน่าเชื่อถอื  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกนโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ  



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560                             
 

(125)  

คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่รายงานทางการเงนิถกูตอ้งเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ  

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถใหค้วามมัน่ใจ
อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 
- คา่ตอบแทนของกรรมการ เป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชุมกรรมการ และโบนสัประจาํปี ซึง่ถอืวา่อยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่เมือ่
เทยีบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเพยีงพอต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการไดร้บั ซึง่ไดข้ออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้ 
นอกจากน้ีกรรมการกไ็มไ่ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัยอ่ย  

-  คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชุมกรรมการ เงนิสมทบกองทุนสาํรอง
เลีย้งชพี และโบนสัประจาํปี ซึง่พจิารณาจากผลการดาํเนินงานของบรษิทั ผลการปฏบิตังิานประจาํปีของผูบ้รหิารแต่ละทา่น 

- คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร เป็นเงนิเดอืน เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และโบนสัประจาํปี ซึง่พจิารณาจากผลการดาํเนินงานของ
บรษิทั ผลการปฏบิตังิานประจาํปีของผูบ้รหิารแต่ละทา่น ซึง่สอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั สว่น
อตัราการจา่ยเงนิโบนสั กรณีทีผ่ลงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในสว่นของพนกังานและบรษิทั ผูบ้รหิารจะไดร้บัเงนิรางวลัในอตัรา
รอ้ยละ 25 – 30 ของเงนิเดอืนรวมทัง้ปี 

-  คา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ วงเงนิประกนัคุม้ครองสขุภาพไมเ่กนิ 700,000 บาท สาํหรบั
กรรมการทีม่อีายนุ้อยกวา่ 70 ปี และมถีิน่พาํนกัในประเทศไทย 

 

รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง คา่ตอบแทนรายเดอืน เบีย้
ประชุม และโบนสัประจาํปี 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 3,087,692.00 
2. นายเชง  นิรตุตนิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 1,513,846.00 
3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1,623,846.00 
4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 1,543,846.00 
5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ธุรกจิ

อาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
1,543,846.00 

6. นายชาน ช ูชง กรรมการบรหิาร 1,623,846.00 
7. นายคโิยทากะ  คคิชู ิ(เริม่ 7 พ.ย.59) กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1,498,846.00 
8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1,543,846.00 
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 2,383,846.00 
10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 2,188,846.00 
11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 1,753,846.00 
12. นายนาถ  ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ 1,843,846.00 
  22,149,998.00 
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ซึง่บรษิทัเหน็วา่คา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารรวมกนัเป็นจาํนวนไมส่งูเมือ่เทยีบกบัผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เน่ืองจากบรษิทัคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั สาํหรบั
คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารในปี 2560 เทยีบกบัปีก่อน เป็นดงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท 
 ปี 2559 ปี 2560 
 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
จาํนวน (คน) 
คา่ตอบแทน / เบีย้ประชุม 
โบนสักรรมการ 
เงนิเดอืน / โบนสั 
เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

12 
  7.52 
15.00 

- 
- 

10 
- 
- 

99.79 
  5.44 

12 
  7.15 
15.00 

- 
- 

11 
- 
- 

141.81 
  6.42 

รวม         22.52        105.23         22.15      148.23 

การเปิดเผยข้อมลูต่อผ ูถ้ือหุ้นและสาธารณชน 

คณะกรรมการเห็นความสําคญัของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กบัผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้รบัทราบอย่างเท่าเทียมกนั บรษิัทจงึได้จดัให้มกีารสื่อสารข้อมูลของบรษิัทในส่วนของการ
ดาํเนินงานและสถานะทางการเงนิภายใตก้รอบของกฎหมาย อยา่งชดัเจนทนัเวลา เพื่อทาํใหก้ลุม่เป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัได้
อยา่งถูกตอ้ง ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัการยอมรบัและสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัทาํใหบ้รษิทัไดร้บัมุมมองของสาธารณชนทีม่ต่ีอ
บรษิทั ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงในการวางเป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัต่อไป โดยจดัตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ที่มผีูบ้รหิาร
และผูท้าํหน้าทีร่บัผดิชอบงานตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชนไวอ้ยา่งชดัเจน  ดงัน้ี 

1. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ        ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. มร.ยอรก์ ไอรเ์ล ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการเงนิกลุม่บรษิทั  
3. นายบลัลงัก ์ไวยานนท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
สาํหรบัในปี 2560 บรษิทัมกีารนําเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิแก่นกัวเิคราะห ์

นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ อยา่งต่อเน่ือง สรปุดงัน้ี 
- Company Visit จากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์43 ครัง้ 
- Conference Call 44 ครัง้ 
- Analysts Meeting กบันกัวเิคราะห ์5 ครัง้  
- Opportunity Day by SET 4 ครัง้ 
- Plant Visit กบันกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทุน 5 ครัง้ 
- Plant Visit กบัผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 2 ครัง้ 
- Oversea Roadshow 13 ครัง้ 
- Local Roadshow 8 ครัง้ 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดจ้ดัทาํเอกสารเพือ่การเปิดเผยขอ้มลูใหก้บัสาธารณชนรบัทราบ ตลอดจนเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัที ่ www.thaiunion.com ดงัน้ี 

- เอกสารอธบิายผลการดาํเนินงาน (Investor Note) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส 
-  เอกสารสรปุขอ้มลูของบรษิทั (Presentation) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส 
-  วารสาร TU IR-Newsletters ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน เพื่อรายงานขา่วสารและกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั ทุกไตรมาส 
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-  ปฏทินิ IR/ ราคาวตัถุดบิ และรายละเอยีดการจ่ายชาํระหน้ีระยะยาว ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
-  รายงานประจาํปี ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีส่นใจศกึษาขอ้มลูของบรษิทั เป็นรายปี 
-  การรายงานหรอืการแจ้งข้อมูลของบรษิัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้ 

จากการทีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสมาโดยตลอด ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 
- รางวลับรษิทัทีม่กีารบรหิารจดัการดเีดน่ประจาํปี 2560 ของนิตยสารไฟแนนซ ์เอเชยี 
- รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดเีดน่ในประเทศไทย นายธรีพงศ ์จนัศริ ิของนิตยสารไฟแนนซ ์เอเชยี 
- รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิดเีดน่ในประเทศไทย นายยอรก์ ไอรเ์ล ของนิตยสารไฟแนนซ ์เอเชยี 
- รางวลัจากผลสาํรวจผูบ้รหิารทัว่เอเชยี(ไม่รวมญี่ปุ่ น) ประจําปี 2560 ประเภทบรษิทัไทยในหมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
โดย Institutional Investor รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดเีด่นในประเทศไทย นายธรีพงศ ์จนัศริ ิและรางวลัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิดเีดน่ในประเทศไทย นายยอรก์ ไอรเ์ล 

- รางวลัดา้นนกัลงทุนสมัพนัธด์เีดน่ประจาํปี 2560 ของนิตยสารไฟแนนซ ์เอเชยี 
- รางวลันักลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม จากงาน SET Awards 2560 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยทมีนัก
ลงทุนสมัพนัธข์องไทยยเูน่ียนทําหน้าทีใ่หข้อ้มลูแก่นกัลงทุนไดอ้ยา่งความถูกตอ้ง มปีระสทิธภิาพและมคีวามรบัผดิชอบ 
สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดงักล่าวสาํหรบักลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
สงูกวา่ 100,000 ลา้นบาท  

- รางวลันกัลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่มจากนิตยสาร IR Magazine บรษิทัในธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคพืน้ฐานกลุม่ประเทศใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ประจําปี 2560 การให้ขอ้มูลของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ของไทยยูเน่ียนเป็นที่ยอมรบักนัเป็น
อยา่งดใีนกลุม่บรษิทัผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคพืน้ฐานในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

- รางวลับรษิัทที่ทรงเกียรติสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสาร Institutional Investor จดัอนัดบัรางวลัดงักล่าวโดยการ
รวบรวมความเหน็จากนกัลงทุนกวา่ 3,000 ราย    

จรรยาบรรณธรุกิจ 
บรษิทัไดจ้ดัทําขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดเีกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน เพื่อให้ยดึถอืเป็นแนว

ปฏิบตัิในการทํางานด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และมคีวามเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดงักล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบรหิารและ
พนักงานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิซึ่งบรษิทัเชื่อว่าการให้ความสําคญักบัขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดเีหล่าน้ี จะสามารถยกมาตรฐานการ
กํากบัดูแลให้สูงขึน้ อกีทัง้ส่งเสรมิความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ลงทุนในการจดัการของบรษิทั สรา้งความยุตธิรรมและความน่าเชื่อถอืของ
ตลาดทุน จรรยาบรรณของบรษิทั มเีน้ือหาครอบคลุมในเรือ่ง ดงัน้ี 

1) ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้                                
2) ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 
3) ความรบัผดิชอบต่อพนกังาน                              
4) ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้และเจา้หน้ี 
5) ความรบัผดิชอบต่อการแขง่ขนัทางการคา้              
6) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวม 
7) ความรบัผดิชอบต่อบรษิทั 
 

8) การปฏบิตัติามกฏหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั 
9) การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
10) การปกป้องและดแูลทรพัยส์นิของบรษิทั 
11) ทรพัยส์นิทางปัญญา 
12) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
13) รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบรษิทั 
14) การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
15) การใหข้อ้มลูหรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสาธารณชน 
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ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
บรษิทัไดจ้ดัตัง้สายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอสิระหน่วยงานหน่ึงในบรษิทั ปัจจุบนัม ีนายปองพล ผลพิชื ตาํแหน่งผูช้่วย

ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และเป็นผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8549 ของสภาวชิาชพีบญัช ีรวมถงึไดอ้บรมหลกัสตูร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 
และปี 2559  

สายงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีส่อดสอ่งดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการทีส่าํคญัอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้การดาํเนินงาน และการกํากบัดแูลการปฏบิตังิาน (Compliance control) การบรหิารความเสีย่ง และการใหค้วามสาํคญั
ต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย เพื่อให้ความมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบที่มปีระสทิธผิลซึ่งจะส่งเสรมิความน่าเชื่อถอืให้กบังบการเงนิ โดย
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดา้นการบรหิารต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้น้ี สายงานตรวจสอบภายในได้
จดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ่งพจิารณาตามปัจจยัเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยจะเน้นความเสีย่งที่มผีลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ  โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานและอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบประจาํปีดงักลา่ว และตดิตามผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตังิานของสาํนกังานตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบตัิงานยงัเป็นไปตามระบบที่วางไว้ ตลอดจนมรีะบบการ
ควบคุมภายในที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ มกีารกําหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ กําหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความ
เสีย่ง และมกีารกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยงัไมพ่บประเดน็ความผดิพลาดทีส่าํคญั 

การบริหารความเสี่ยง 

บรษิทัตระหนักดวีา่ การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพจะตอ้งรวมเขา้เป็นสว่นสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิ จงึสง่เสรมิให้
พนกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอความเสีย่งและเขา้ใจถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในธุรกจิ ตลอดจนมเีครื่องมอืและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ทีเ่หมาะสม การบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ้งอาศยัวฒันธรรมและการปฏบิตัเิรื่องการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมทัว่
ทัง้องค์กร ทัง้น้ี วฒันธรรมและกระบวนการบรหิารความเสีย่งของเราเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล ดงัจะเหน็ไดจ้ากความสาํเรจ็ในปี 
2560  ที่บรษิทัได้รบัการจดัลําดบัดชันีชี้วดัความยัง่ยนืดาวโจนสก์ลุ่มตลาดเกดิใหม่ (Dow Jones Sustainability Index Emerging 
Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 ตดิต่อกนั โดยหวัขอ้การบรหิารความเสีย่งและภาวะวกิฤตทิีบ่รษิทั ไดค้ะแนน 98 คะแนน จากคะแนน
เตม็ 100 คะแนน 

วฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง 

บรษิทัแสดงออกถงึความมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบัอย่างเป็นรูปธรรม เริม่จากระดบั
ผูนํ้าองคก์ร คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิและกํากบัดูแลใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบเพื่อใหก้ลายมาเป็นสว่นหน่ึง
ของวฒันธรรมองคก์ร มกีารสื่อสารนโยบาย กรอบโครงสรา้ง แนวปฏบิตั ิและจดัโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นแบบแผน 
นอกจากน้ี การบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึงที่สาํคญัในกระบวนการตดัสนิใจเชงิธุรกจิ ซึ่งในบางกรณีแผนบรหิารความเสีย่งอาจ
ส่งผลต่อต้นทุนที่เพิม่ขึน้ หรอืต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนการปฏบิตังิาน แต่นัน่ไม่ใช่ขอ้ยกเวน้ของการบรหิารจดัการของบรษิทั โดย
บรษิทัฯไดด้าํเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม เช่น การใหค้าํมัน่สญัญาในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ระเบยีบวนิยัและจรยิธรรมทางธุรกจิ หรอื
การควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนใหพ้นักงานรบัทราบเรื่องการบรหิารความเสีย่งตัง้แต่วนัแรกทีร่ว่มงานกบั
บรษิทัจนถงึวนัสุดทา้ยของการทํางานกบับรษิทั เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กจิกรรม ขา่วสารต่างๆ เป็นตน้ รวมถงึการสรา้ง
แรงจงูใจอื่นๆ เชน่ การวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง 

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

กรอบและกระบวนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทกําหนดขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) แ ล ะ  ISO 31000 (International Organization for 
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Standardization)  และให้ฝ่ายบรหิารและพนักงานทุกคนดําเนินงานตามกรอบโครงสรา้งและกระบวนการมาโดยตลอด กรอบการ
บรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยการระบุปัจจยัเสีย่ง การประเมนิระดบัความเสีย่ง การจดัการ การตดิตาม และการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ลดโอกาสเกดิและผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั 

บรษิทัดาํเนินการบรหิารความเสีย่งโดยใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง และดาํเนินการ 2 ระดบัควบคูก่นั ระดบัแรกคอืการประเมนิ
ความเสีย่งระดบักลุ่มองคก์รจากผูบ้รหิารระดบัสงูโดยจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารปีละ 1 ครัง้ แลว้ตดิตามและรายงานสถานะความเสีย่ง
แก่ผูบ้รหิาร คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส ปัจจยัเสีย่งทีส่าํคญัทุกปัจจยัจะมผีูร้บัผดิชอบหรอื
เจา้ของความเสีย่งซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงเพื่อตดิตามและกําหนดแผนจดัการความเสีย่ง รวมถงึรายงานสถานะของ
ความเสีย่ง ความกา้วหน้าของแผนจดัการความเสีย่งใหก้บัฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบ ในขณะเดยีวกนั ใน
ระดบัที่ 2 คอืระดบัหน่วยธุรกจิ กม็กีารประเมนิความเสีย่งเช่นกนั โดยหน่วยธุรกจิจะเป็นผูบ้รหิารจดัการความเสีย่งทีส่าํคญั ยกเวน้
กรณีที่ความเสีย่งดงักล่าวมรีะดบัความเสีย่งสงูและกระทบต่อกลุ่มบรษิทั หรอืกรณีหน่วยธุรกจิต้องการการสนับสนุนในระดบักลุ่ม
บรษิทัผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่จะเป็นผูก้าํหนดแผนจดัการความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งในวถิดีงักลา่ว จะสง่เสรมิวฒันธรรมการ
บรหิารความเสีย่งในทุกระดบัขององคก์ร และเปิดชอ่งทางในการรายงานความเสีย่งขึน้สูร่ะดบักลุม่บรษิทั 

ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ 

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk appetite) เป็นปัจจยัสาํคญัทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณากําหนดกลยุทธเ์พื่อใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กรและมาตรการจดัการความเสีย่ง ซึ่งบรษิทัไดก้ําหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้จากผลกระทบทางดา้น
การเงนิและต่อชื่อเสยีงของบรษิทั ร่วมกบัการพจิารณาระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ สงู
มาก สูง ปานกลาง และตํ่า บรษิทักําหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ไวท้ี่ระดบัปานกลางและระดบัตํ่า ดงันัน้ ความเสีย่งที่อยู่ใน
ระดบัสงูมากและระดบัสงูตอ้งกาํหนดมาตรการจดัการความเสีย่งเพิม่เตมิเพือ่ลดความเสีย่งลงมาใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

ตวัชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicators) 

สาํหรบัปัจจยัเสีย่งที่สาํคญัทุกปัจจยัดชันีชี้วดัความเสีย่ง จะถูกกําหนดขึน้เพื่อแจง้สญัญาณของการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของ
ปัจจยัเสีย่งของบรษิทัพรอ้มกําหนดระดบัความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชดิ ซึ่งดชันีชี้วดั
ความเสีย่ง ดงักล่าวสามารถเป็นไดท้ัง้ดชันีชีว้ดัทีส่าเหตุ(leading indicator) หรอืดชันีวดัผลทีเ่กดิขึน้แลว้จากการปฏบิตังิาน (lagging 
indicator) ตวัอย่างเช่น บรษิทัใชจ้ํานวนของข่าวในเชงิลบที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัดิา้นแรงงานเป็นหน่ึงในตวัชี้วดัความเสีย่งเรื่อง
อุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ชม่าตรการทางภาษ ี

โครงสร้างองคก์ร 

บรษิทัได้กําหนดโครงสรา้งรวมถงึบทบาทความรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งไวอ้ย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทั
เป็นผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งวา่เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล  คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหก้ํากบัดูแลการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง ประชุมเป็นประจําอย่างน้อยเป็น
รายไตรมาส รวมทัง้รายงานความเสีย่งสาํคญัของกลุม่บรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งกลุ่มบรษิทั มหีน้าที่ประสานงานความเสีย่งและพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบักลุ่ม
บรษิทั รวมถงึสนับสนุนและใหแ้นวทางในการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบับรษิทัยอ่ย  ผูป้ระสานงานความเสีย่งใน
ระดบับรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ระสานงานความเสีย่ง ปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทั  นอกจากน้ี 
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งในสว่นงานของตนเอง 

ในการจดัการความเสี่ยงทางการเงนิ บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงทางการเงนิ  (Group Treasury 
Committee) เพื่อกํากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ และมนีโยบายระดบักลุ่มบรษิทัฯ เรือ่งการบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น ความเสีย่งจากราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง รวมถงึการจดัการดา้นเงนิทุน และหลกัการทีนํ่ามาใช้
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บรหิารทางการเงนิที่ดีเพื่อให้บรษิัทย่อยดําเนินการตามหลกัการ ทัง้น้ี นโยบายการบรหิารความเสี่ยงด้านการเงนิยงัได้กําหนด
ตวัชีว้ดัและความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(acceptable risk) มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสือ่สารและควบคุมตดิตามความเสีย่งสาํหรบัผูบ้รหิาร
และฝ่ายบรหิารเงนิดว้ย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่กํากบัดูแลและติดตามการบรหิารความเสี่ยงโดยการสอบทานที่เป็นอิสระ 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้บรษิทั 

การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 
บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิารโดยการแจง้ใหทุ้กท่าน

รบัทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อสาํนักงานกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทไีมเ่กนิ 3 วนั
ทาํการหลงัจากวนัที ่ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลู
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้ง และการไม่ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 
เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทัยงัไดร้ายงานสถานะการถอืครองและการเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการ
และผูบ้รหิารใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และนําเสนอสรุปรายงานการถอืครองและ
การเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทัประจาํปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social responsibilities: CSR) 

การเปลี่ยนแปลงอตุสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความย ัง่ยืน 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืมคีวามสาํคญัต่ออนาคตของธุรกจิของไทยยเูน่ียนและการเตบิโตของบรษิทั เพราะความยัง่ยนืนบัเป็น

รากฐานของการเป็นองคก์รที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และเป็นแนวทางที่จะทําใหเ้ราบรรลุวสิยัทศัน์ของการเป็นผูนํ้าดา้นอาหาร
ทะเลทีไ่ดร้บัความไวว้างใจมากทีส่ดุในโลก   

ในฐานะที่เป็นหน่ึงในผู้นําดา้นอาหารทะเลระดบัโลก บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการสรา้งมาตรฐานใหก้บัการดําเนินงาน
ด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจในทุกการดําเนินงานทัง้หมดของเราและในห่วงโซ่อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดวี่าความ
รบัผดิชอบน้ีเป็นการแสดงออกถงึความเป็นผูนํ้า เราตอบสนองความต้องการของผูม้สีว่นไดเ้สยีของเราดว้ย SeaChange® ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ความยัง่ยืนของไทยยูเน่ียน โดยมีพนัธกิจที่วดัผลได้ในการผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการ
เปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนืในแนวทางการดําเนินงานของเรา โดย SeaChange® มเีป้าหมายในการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงเชงิบวกให้
เกดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก   

บรษิทัมอง SeaChange® เป็นการแนวทางการดาํเนินงานทีค่รอบคลุมทุกแงมุ่มของธุรกจิอาหารทะเล โดยครอบคลุมตัง้แต่
วธิกีารดูแลทอ้งทะเลไปจนถงึวธิกีารจดัการของเสยี รวมถงึความรบัผดิชอบทีเ่รามต่ีอพนักงานของเราไปจนถงึการสรา้งอนาคตที่ดี
ขึน้ใหก้บัชุมชนทีอ่ยูร่อบบรเิวณโรงงานของบรษิทั   

หวัใจหลกัของกลยุทธค์วามยัง่ยนื คอื ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งทีม่าของผลติภณัฑอ์าหารทะเลของ
บรษิทัไดอ้ย่างเตม็รปูแบบ นัน่หมายถงึ ตัง้แต่การจบัไปจนถงึผลติภณัฑ์พรอ้มบรโิภค เมื่อมรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งที่มา
ของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทําให้บรษิทัสามารถระบุ ตรวจสอบ และปรบัปรุงการดําเนินงานในเรื่องสาํคญั อาทเิช่น เรื่อง
แรงงาน และการจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ  

การดาํเนินงานน้ีไดร้บัการออกแบบมาเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมทัง้ความสาํเรจ็ที่
เกดิขึน้จากโครงการต่างๆ ของไทยยูเน่ียนยงัตอบโจทย์เป้าหมายการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในฐานะเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาต ิ(UN Global Compact)  
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ความยัง่ยนืของทอ้งทะเลในปัจจุบนัและ 
สาํหรบัคนรุน่ใหมใ่นอนาคต 

แรงงานมคีวามปลอดภยั ไดร้บัการจา้ง
งานอยา่งถกูกฎหมายและไดร้บัการ
สง่เสรมิความเขา้ใจในสทิธดิา้นแรงงาน 

เรอืประมงดาํเนินธุรกจิโดยถกูกฎหมาย 
และดาํเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

แรงงานปลอดภยัและแรงงาน
ทีถ่กูกฎหมาย 

การจดัหาวตัถุดบิดว้ยความ
รบัผดิชอบ 

การดาํเนินงานดว้ยความ
รบัผดิชอบ 

ผูค้นและชุมชน 

การจา้งงานทีป่ลอดภยัถกู
กฎหมาย และมเีสรภีาพใน
การเลอืกทัง้ในสถาน
ประกอบการของบรษิทั และ
ในหว่งโซ่อุปทานซึง่มี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อไทยยู
เน่ียน 

การตรวจสอบยอ้นกลบัถงึ
แหลง่ทีม่าของวตัถุดบิเป็น
เรือ่งสาํคญัอยา่งยิง่ในการ
ปรบัปรงุแนวทางเพือ่ความ
โปรง่ใส และแนวทางการ
ดาํเนินงานของหว่งโซ่อุปทาน
อาหารทะเลทัง้หมด 

วธิกีารดาํเนินงานของบรษิทั
ตอ้งคาํนึงถงึความรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม และแสดงถงึ
หน้าทีใ่นการดแูลและปฏบิตัิ
ต่อแรงงานของบรษิทั 

ทีไ่ทยยเูน่ียน เรามหีน้าที่
รบัผดิชอบในการพฒันาชวีติ
ความเป็นอยูข่องผูท้ีอ่าศยัและ
ทาํงานในภมูภิาคทีบ่รษิทัมี
การดาํเนินธุรกจิอยู ่

แผนงานและเป้าหมาย การ
จา้งแรงงานทีเ่ป็นธรรม 

แผนงานและเป้าหมาย การ
จดัหาวตัถุดบิดว้ย ความ
รบัผดิชอบ 

แผนงานและเป้าหมาย การ
ดาํเนินงานดว้ย ความ
รบัผดิชอบ 
 

แผนงานและเป้าหมาย ของ
คนและชุมชน 
 

SeaChange® เป็นแผนบรูณาการ ซึง่มกีารดาํเนินการ 4 ดา้น เพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรมทัง้อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลทัว่โลก 
การกาํกบัดแูลทีด่ ี
SeaChange® มเีป้าหมายในการ
สนบัสนุนการทาํงานของไทยยเูน่ียนทัง้
องคก์ร ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารสงูสดุจนถงึ
พนกังานระดบัปฏบิตักิารในทุกธุรกจิทัว่
โลกของบรษิทั การขบัเคลื่อนกลยทุธ์
ดงักลา่ว บรษิทัมทีมีผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้
คาํแนะนําและสง่เสรมินโยบายและ
กระบวนการทาํงานต่างๆ เพือ่ใหม้ ัน่ใจ
วา่กลยทุธ ์SeaChange® จะ
เปลีย่นแปลงวธิกีารทาํงานของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่โลกไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ 

ความโปรง่ใส 
บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการ
เปิดเผยขอ้มลู เพือ่สรา้งความไวใ้จจากผู้
สว่นไดเ้สยี ทัง้น้ีบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสือ่สาร
กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ลกูคา้ และทุกภาค
สว่นในอุตสาหกรรมอยา่งโปรง่ใสทีส่ดุ 
อกีทัง้แบ่งปันองคค์วามรู ้และรายงาน
ความกา้วหน้าของการดาํเนินงานของ
บรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

พนัธมติรและความรว่มมอื 
บรษิทัภมูใิจทีท่าํงานรว่มกบัองคก์รชัน้นํา
หลากหลายในประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั อกีทัง้บรษิทัมกีาร
แสวงหาความรว่มมอืกบัภาคประชาสงัคม 
ภาครฐั และพนัธมติรในอุตสาหกรรม เพือ่
นําองคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญของ
หน่วยงานเหลา่นัน้ มาพฒันาโครงการ
ต่างๆ ของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 
Sustainable Development Goals)  

ไทยยเูน่ียนเป็นสมาชกิขอ้ตกลงแหง่สหประชาชาต ิ(UN Global Compact) และไดป้ฏบิตัติามพนัธสญัญา (หลกัการ 10 
ประการ) มาตัง้แต่ปี 2556 โดยมกีารรวมหลกัการทัง้ 10 ประการเขา้ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัดิา้นแรงงาน ซึง่
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ครอบคลุมไมเ่ฉพาะการทาํงานของพนกังานแต่รวมถงึหว่งโซ่อุปทานของบรษิทัอกีดว้ย ซึง่วธิกีารน้ีจะสามารถขยายขอบเขตการ
ดาํเนินการและใชธุ้รกจิเป็นพลงัในการกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้

สทิธมินุษยชน 
1. ไทยยเูน่ียนจะสนบัสนุนและเคารพ คุม้ครองสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิ
2. ไมข่อ้งแวะกบัการกระทาํอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

มาตรฐานแรงงาน  
3. ไทยยเูน่ียนจะยดึมัน่ต่อเสรภีาพของพนกังานในการสมาคมและรวมกลุม่ในการเจรจาต่อรอง 
4. ขจดัการบงัคบัใชแ้รงงานทุกรปูแบบ  
5. ขจดัการใชแ้รงงานเดก็  
6. ขจดัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี 

สิง่แวดลอ้ม 
7. ไทยยเูน่ียนจะสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม  
8. แสดงความคดิรเิริม่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในวงกวา้ง  
9. สง่เสรมิการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ต่อตา้นการคอรปัชัน่ 
10. ไทยยเูน่ียนจะรว่มต่อตา้นการคอรปัชัน่ทุกรปูแบบ รวมไปถงึการบงัคบัขดูรดีและการรบัสนิบน  

เครือข่ายภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ   
นับตัง้แต่เดอืนมกราคมปี 2560 ไทยยูเน่ียนเดนิหน้าต่อเน่ืองในการสนับสนุนการตัง้สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็ก

ประเทศไทย ไทยยูเน่ียนแลกเปลี่ยนมุมมองและการดําเนินงานตามหลกัการตามแนวทางของสหประชาชาติ (United Nations 
Guiding Principles: UNGP) ในด้านธุรกจิและสทิธมินุษยชน ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์การนอกภาครฐั ทัง้น้ี
เพื่อช่วยสนับสนุนแผนปฏิบตัิการแห่งชาติในด้านธุรกิจและสทิธมินุษยชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมาธกิารด้านสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิ    

ในเดอืนมถุินายน ไทยยเูน่ียนไดแ้สดงมุมมองของบรษิทัในประเดน็ทีธุ่รกจิควรใหค้วามใสใ่จในดา้นสทิธมินุษยชน ร่วมกบั
ชมรมซเีอสอาร ์(CSR Club) และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ในเดอืนพฤศจกิายน เราไดใ้หก้ารสนบัสนุนคณะกรรมาธกิารระหวา่ง
รฐับาลอาเซียนว่าด้วยการอบรมด้านสทิธมินุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและสทิธมินุษยชน ณ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเราไดนํ้าเสนอกรณีตวัอยา่งของไทยยเูน่ียน และกจิกรรมทีเ่ราทาํภายใตภ้าคขีอ้ตกลงแหง่สหประชาชาต ิ 

ผลการดาํเนินงานที่สาํคญั   
ในปี 2560 เราดําเนินการต่อเน่ืองดว้ยการนําจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานมาใชก้บัคู่คา้หลกัของเรา ซึ่ง

ประสบผลสาํเรจ็จากการตอบรบัเป็นอยา่งดทีัว่โลก ในปี 2561 เราจะเน้นไปทีก่ารนําแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานบนเรอืประมงมาใชก้บัคู่
คา้ของเรา โดยมุง่เน้นไปทีอุ่ตสาหกรรมปลาทนู่าก่อนเป็นลาํดบัแรก 
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กลยทุธ  ์SeaChange® และเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ   

ในการดาํเนินตามกลยุทธ ์SeaChange® ไทยยเูน่ียนเน้นไปทีเ่ป้าหมาย 3 ประการของเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ(SDGs) โดยทุ่มเทเพื่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทางสงัคมในดา้นทีเ่ราสามารถผลกัดนัไดโ้ดยตรง อย่างไรก็
ตาม การดาํเนินงานของเรามสีว่นตอบโจทยเ์ป้าหมายทัง้ 17 ประการใน SDGs ในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไป เราใหน้ํ้าหนกักบัวธิกีาร
ทีจ่ะทาํใหง้านของเรามสีว่นชว่ยโลก สงัคม และเศรษฐกจิ รวมถงึการสรา้งหุน้สว่นเพือ่การพฒันายัง่ยนืในระดบัโลก กจิกรรมต่างๆ ที่
เราดาํเนินการภายใต ้4 โครงการหลกั ของกลยุทธ ์SeaChange จะแสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าของเราภายในปี 2563 และจะมี
สว่นในการผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาตทิีก่าํหนดไวภ้ายในปี 2573 อกีดว้ย 
การสนบัสนุนเป้าหมาย SDGs ของไทยยเูน่ียน    

ความยัง่ยนืจะเกดิขึน้ไดจ้รงิ ต้องไดร้บัความร่วมมอืและการมเีป้าหมายเดยีวกนั รวมถงึการเหน็คุณค่าและประโยชน์ของ
การทํางานที่สอดคล้องกับ SDGs ไทยยูเน่ียนได้ร่วมหารือกับผู้นําธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทัว่โลกที่เรียกว่า  Keystone 
Dialogues อนัเป็นเวททีีด่งึนักวทิยาศาสตรแ์ละผูนํ้าภาคอุตสาหกรรมใหท้ํางานใกลช้ดิกนัมากขึน้ผ่านโครงการ Seafood Business 
for Ocean Stewardship  ด้วยการนําเสนอโครงการรเิริม่ในการประชุม UN Oceans Summit ซึ่งจดัขึน้ที่เมอืงนิวยอร์ก เมื่อเดอืน
มถุินายน 2560 อนัเป็นโครงการที่ สนับสนุนเป้าหมาย SDG ประการที่ 14 และ ประการที่ 17 เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอื โครงการ
ดงักล่าวต่อยอดมาจากงานวจิยัของศูนย ์Stockholm Resilience Centre ที่มุ่งแสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูนํ้าในดา้นการผลติอาหาร
ทะเลอย่างยัง่ยนื และสง่เสรมิความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล รวมทัง้ตอบโจทยเ์ป้าหมาย  SDG ประการที่ 14 ในดา้นการอนุรกัษ์
และใชท้รพัยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนื นอกจากน้ี คํามัน่ในการอนุรกัษ์ทอ้งทะเลยงัเป็นการผูกพนัสมาชกิที่ร่วมลงนามในสญัญาให้
ปรบัปรุงการดาํเนินงาน อกีทัง้ผลกัดนัใหอ้งคก์รอื่นทีเ่หลอืในอุตสาหกรรมอาหารทะเลปฏบิตัติาม โดยมวีตัถุประสงคข์องการช่วยให้
โลกบรรลุเป้าหมาย SDGs  
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ในเดอืนมกราคม 2560 ไทยยูเน่ียนเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์ขององค์การนอกภาครฐั ภาคธุรกิจ และเครอืข่ายภาคี
ขอ้ตกลงสหประชาชาตแิห่งสหราชอาณาจกัร ในการผลกัดนัใหร้ฐับาลแห่งประเทศสหราชอาณาจกัรใหก้ารสนับสนุนเป้าหมาย UN 
SDGs จดหมายฉบบัดงักล่าวไดถู้กส่งไปยงันายกรฐัมนตรขีองสหราชอาณาจกัรก่อนจะถงึงานประชุม World Economic Forum ที่
เมอืงดาวอส   

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

11.1 การสรปุความเหน็คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 โดยมกีรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ

อสิระ 1 ท่าน เขา้รว่มประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารแลว้ สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 
องค์ประกอบ คอื การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอ้มูล และระบบการติดตาม ตามเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทมคีวามเพยีงพอและ
เหมาะสม โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้บุีคลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายใน
ในเรือ่งการตดิตามควบคุมดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการ
หรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจ รวมถงึการทําธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
อยา่งเพยีงพอ อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดม้แีนวทางปรบัปรุงเพิม่เตมิเพื่อใหก้ารควบคุมภายในดงักลา่วรดักุมครบถว้นยิง่ขึน้ นอกจากน้ี 
ผู้สอบบญัชีของบรษิัท คือ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและ
ประจาํปี 2560 ไดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการสอบบญัชวีา่ งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทาํขึน้ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีที่ม ีความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั) 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มพจิารณาแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการบรษิทั 

และไม่มีความเหน็ซึง่แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการแต่อยา่งใด 

11.3 ผูด้แูลรบัผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

(1)  ผูด้แูลรบัผดิชอบงานตรวจสอบภายในและกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั ไดแ้ก่ นายปองพล ผลพิชื  ซึง่ปัจจุบนัดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ โดยมหีน้าที่ในการกํากบัดูแลให้บรษิทัดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎเกณฑแ์ละประกาศของหน่วยงานกํากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง และรายงานผลการปฏบิตังิานดา้น
การกาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นประจาํทุกปี โดยสามารถดรูายละเอยีดประวตัไิดจ้ากเอกสารแนบ 3 หน้า 162 

(2) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูด้แูลรบัผดิชอบงานตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ ตามประวตัิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน  และผลการปฏิบตัิงานในบรษิัท ตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2550 จนถึงสิ้นปี 2560 ในฐานะหวัหน้าสายงาน
ตรวจสอบ สรปุไดด้งัน้ี 

1. มกีารศกึษาและประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกมากว่า 17 ปี (งานตรวจสอบ
ภายใน 11 ปีและงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี) ซึง่เป็นพืน้ฐานทีนํ่ามาใชใ้นการปฏบิตังิานในบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี

2. มคีวามสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  สามารถตรวจสอบการปฏิบตังิานของทุก
หน่วยงาน  ในด้านการบญัช ีการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้กําหนด
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ต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล สามารถให้ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ยอมรบัจากผูร้บัการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. มคีวามสามารถในการใหค้ําปรกึษาในดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

4. มคีวามเป็นอสิระในวชิาชพี กลา้แสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

(3) การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร โดยพจิารณาจากการประเมนิและความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นสาํคญั 

11.4 รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2560 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และทําหน้าทีต่ามกฎบตัร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรให้มีประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการปฏบิตังิานตามกระบวนการดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิี่ดขีองทัง้
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้มาตรฐานสากลต่างๆ  

คณะอนุกรรมการประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 ทา่น และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 6 ทา่น ซึง่ทุกทา่นเป็นผูท้รงคุณวฒุิ
มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา โดยมนีายกรีต ิอสัสกุล กรรมการอสิระ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการได้ดํารงตําแหน่งครบ 3 ปีตามวาระ คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึได้
เสนอชื่อแก่กรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง 8 จาก 9 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่ง และมกีาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 1 ท่าน โดยนางสาววิทนีย์ ฟอร์ด สมอลล์ ผู้อํานวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร ได้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบรหิารความเสีย่งแทน นายวายทั ปาโก ้ล ีทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าที่ใหม่และขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง   

รายชื่อคณะกรรมการและจาํนวนครัง้ของการเขา้รว่มประชุม 

1. นายกรีต ิอสัสกุล       ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการอสิระ       เขา้รว่มประชุม 4/4 ครัง้  

2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้      อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการอสิระ       เขา้รว่มประชุม 2/4 ครัง้  

3. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย       อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการอสิระ       เขา้รว่มประชุม 1/4 ครัง้  

4. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ      อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   เขา้รว่มประชุม 2/4 ครัง้  

5. นายยอรก์ ไอรเ์ล       อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุม่บรษิทั   เขา้รว่มประชุม 4/4 ครัง้  
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6. นายช ูชง ชาน       อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ผูอ้าํนวยการกลุ่มทรพัยากรบุคคล     เขา้รว่มประชุม 4/4 ครัง้  

7. ดร. แดเรยีน แมคเบน       อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ผูอ้าํนวยการกลุ่มการพฒันาทีย่ ัง่ยนื     เขา้รว่มประชุม 4/4 ครัง้  

8. ดร.สเวน แมสเซน      อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ผูอ้าํนวยการกลยทุธก์ลุม่      เขา้รว่มประชุม 3/4 ครัง้  

9. นางสาววทินีย ์ฟอรด์ สมอลล ์      อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ผูอ้าํนวยการกลุ่มดา้นสือ่สารองคก์ร     เขา้รว่มประชุม 2/4 ครัง้  

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสรปุสาระสาํคญั ไดด้งัน้ี 

• เหน็ชอบและเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัใินเรือ่งดงัต่อไปน้ี : 

1. รายงานของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งสาํหรบัปี 2559  

2. การปรบัปรงุกรอบโครงสรา้งและคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง ไดแ้ก่  

2.1 การกาํหนดใหบ้รษิทัยอ่ยทัง้หมดตอ้งมกีารบรหิารความเสีย่งและเป็นไปตามกระบวนการเดยีวกนัตามคูม่อื ในเครอื
ใหค้รอบคลุมขึน้ 

2.2 การปรบัปรงุเกณฑแ์ละระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยกาํหนดจากระดบัผลกระทบจากความเสีย่ง และโอกาสเกดิ
ของความเสีย่ง ทัง้น้ีระดบักลุม่ ระดบัผลกระทบอา้งองิจากอตัรากาํไรสทุธหิรอืภาพลกัษณ์ของกลุม่ สว่นบรษิทัยอ่ยอา้งองิจากอตัรา
กาํไรจากการดาํเนินงาน หรอืภาพลกัษณ์ของบรษิทั  

2.3 การปรบัปรุงหัวข้อความเสี่ยงทัง้หมด (risk universe) ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย และระบุคําจํากดัความเพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนและตรงกนัรวมทัง้จดัหมวดหมู่ใหส้ะดวกต่อการทํา
ความเขา้ใจและนําไปปฏบิตั ิ

การปรบัปรุงครัง้น้ีเพื่อใหเ้กณฑ์และระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัการบรหิารความเสีย่งครอบคลุมกจิการของบรษิทัไดม้าก
ยิง่ขึน้ มกีระบวนการและภาษาทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดม้าตรฐานเดยีวกนัไดส้นบัสนุนการวเิคราะหค์วามเสีย่งและการบรหิาร
จดัการเพือ่สนบัสนุนใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้ไดช้ดัเจนขึน้ 

3. รายงานการประเมนิความเสีย่งองคก์รและการตัง้ตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่าํคญัสาํหรบัปี 2560   

• รายงานคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส เรื่องสถานะและความเคลื่อนไหวของความเสีย่งที่มสีาระสําคญั สถานะตวัชี้วดัความ
เสีย่งสาํคญั สถานะและความพอเพยีงของการบรหิารจดัการความเสีย่งของกลุม่บรษิทั และบรษิทัยอ่ย  

• พิจารณาวตัถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยงในปี 2560 ของบรษิัท รวมถึงแผนการพฒันาการบรหิารความเสี่ยงและกรอบ
กาํหนดเวลา 

• พจิารณาใหค้วามเหน็เรือ่งความเสีย่งทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล ความเสีย่ง
ทางการค้าที่มใิช่ภาษี เช่น ขอ้กําหนดด้านความยัง่ยนืของท้องทะเล ขอ้กําหนดการใชแ้รงงานให้ถูกกฎหมายและเป็นธรรม ความ
เสีย่งภายหลงัการควบรวมกจิการ ความเสีย่งเรื่องความผนัผวนของราคาปลาทูน่าและแนวโน้มปรมิาณอุปสงคอุ์ปทาน ความเสีย่งใน



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560                             
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การพฒันานวตักรรมเพื่อการแข่งขนั ความเสีย่งเรื่องการจดัการสนิคา้คงคลงั  ความเสีย่งเรื่องกฎหมายและกฏระเบยีบ ความเสีย่ง
เรือ่งความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของภาษรีะหวา่งประเทศและภาษภีายในประเทศต่างๆ  

• กาํกบัดแูลและใหค้วามเหน็ในการประเมนิและการบรหิารความเสีย่งเฉพาะปี 2560 ไดแ้ก่ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่พรอ้มรองรบัธุรกจิและการป้องกนัการบุกรุกระบบเครอืขา่ยและฐานขอ้มลูรวมทัง้แผนสาํรองฉุกเฉินเพือ่การดาํเนินธุรกจิอยา่ง
ต่อเน่ือง ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและนโยบายของประเทศสหรฐัอเมรกิา ความเสีย่งเรื่องแรงงานจากพระราช
กาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 และระบบเฝ้าระวงัความเสีย่งต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 

• กาํกบัดแูลการดาํเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง และใหค้วามเหน็เรือ่งความเพยีงพอและความเหมาะสมของผลการประเมนิ
ความเสีย่ง และการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

• กาํกบัดแูลการประชุมเชงิปฏบิตักิารดา้นการประเมนิความเสีย่งของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ทัง้ในระดบักลุม่ 
และระดบัเฉพาะกจิการ รว่มถงึการประเมนิความเสีย่งของบรษิทัยอ่ย 8 บรษิทั ไดแ้ก่  
1. บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั   2. บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน)  
3. บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั    4. บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั  
5. บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)    6.บรษิทั ไทยยเูน่ียน อยี ูซฟู้ีดส ์1 เอสเอ จาํกดั  
7. บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จาํกดั    8. บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั 

• กาํกบัดแูลการประชุมเชงิปฏบิตักิารดา้นการประเมนิความเสีย่งในระดบักลุม่บรษิทั และบรษิทัยอ่ย 10 บรษิทั    
• สือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
    
   ......................................  
   ( นายกรีต ิอสัสกุล ) 
   ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บรษิทัมรีายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยเมื่อพจิารณาจากโครงสรา้งการถอืหุน้ ขนาดหรอืความมนียัสาํคญัของรายการระหวา่งกนัแลว้ รายการดงักล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมผีลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทัง้นี้ บรษิัทจะประเมนิรายการดงักล่าว โดยจะจดัการข้อมูลและทําการวเิคราะห์ว่าเป็นรายการที่
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ในกรณีที่ขนาดของรายการมสีาระสาํคญัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัได้จดัให้มกีารดําเนินการตาม
ระเบยีบ เช่น ผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัโิดยคณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจดัสง่สารสนเทศต่อผูถ้อืหุน้ การลงโฆษณาใน
หนงัสอืพมิพ ์จนถงึการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัริายการ 

 นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยเพิม่ขอ้ความทีร่ะบุถงึการปฏบิตัเิกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการไดม้าหรอื
จําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์บรษิัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการธุรกิจกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งที่อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํรายการดงักลา่วระหวา่งปี ดงันี้ 

ยอดสรปุตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

1. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั  

(บรษิทัยอ่ย 51.00%) 

นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
นายประเสรฐิ บุญมโีชต ิ
(บดิานายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
นายวฒันา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
น.ส.รุง่ทวิา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ   

กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 

5,974,975 
2,500,000 

 
1,750,000 

 
1,750,000  

11.9% 
5.0% 

 
3.5% 

 
3.5% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

 

 

 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้วตัถุดบิจาก TUE Group 
- ซือ้วตัถุดบิจาก TU 
- ซือ้วตัถุดบิจาก PPC 
- ซือ้วตัถุดบิจาก TUS 
- ซือ้วติามนิ สนิคา้ตวัอยา่ง จาก TUM 
- ซือ้สนิคา้จาก THD  

- ขายวตัถุดบิกุง้+ปลาจากฟารม์ทดลองและถงักุง้ให ้TU 
- ขายเนื้อปลาจากฟารม์ทดลองให ้TUM  
- ขายวติามนิ Red TVP ให ้TUM 

ราารธรุกิ 
70.36 
30.90 
23.86 
10.06 
0.10 

- 

3.08 
0.16 
0.11 

 

ราารธรุกิ 
- 

37.07 
21.16 
8.93 
0.01 
0.04 

1.43 
- 
- 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

1. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (ต่อ)   รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย: 
- จา่ยคา่บรหิารจดัการให ้TU 
- จา่ยคา่เชา่ทีด่นิให ้TU  
- จา่ยคา่บรหิารการเงนิ กระเชา้ปีใหมใ่ห ้TU  
- จา่ยคา่ประมลู, หา Supplier พนกังานให ้BZD  
- จา่ยคา่บรกิารทางการตลาดและคา่ LAB ให ้TU 
- จา่ยคา่โปรแกรม Wan optimization ให ้TU 
- จา่ยคา่อบรมดบัเพลงิ ให ้TU 
- รบัคา่ตรวจสอบยอ้นกลบัอาหารกุง้ จาก TU 
- รบัคา่ตรวจสอบยอ้นกลบัอาหารกุง้ จาก TUS 

รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบดว้ย: 
TFM จา่ยดอกเบีย้ (เงนิกูย้มืระยะสัน้ ณ ปัจจุบนั ชาํระ
คนืหมดแลว้) ให ้TU

ราารธรุกิ 
9.95 
0.50 
0.35 
0.03 
0.16 

-- 
-- 

3.24 
2.16 

 
0.32 

ราารธรุกิ 
12.35 
0.50 

-- 
0.02 

-- 
0.75 
0.36 

-- 
-- 

 
0.00 

- กลุม่บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั  

(บรษิทัยอ่ย 51.00% ของ TFM) 
ประกอบดว้ย:- 
1. TMAC 
2. TUH 
3. TCM 
4. TMK 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีด
มลิล ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทั
ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงเป็นผู้
ถอืหุน้ใหญ่ 

57,629,997 51.0% ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

 

 

 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ขายวตัถุดบิ (กุง้) ให ้TUS  
- ขายวตัถุดบิ (กุง้) ให ้TU  
- ขายวตัถุดบิ (กุง้) ให ้PPC 

 
77.71 
53.60 
1.56 

 
33.68 
8.53 

-- 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

2. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟีู้ด จาํกดั  

(บรษิทัยอ่ย 51.00%) 

นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
นายประเสรฐิ บุญมโีชต ิ
(บดิานายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
นายวฒันา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
น.ส.รุง่ทวิา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ    

กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 

3,974,850 
3,000,000 

 
900,000 

 
900,000 

13.2% 
10.0% 

 
3.0% 

 
3.0% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้จาก TU 
- ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้จาก TMAC Group 
- จา่ยคา่พมิพง์านให ้TUG 
- ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้จาก PPC 
- ขายสนิคา้ให ้COSF    
- ขายสนิคา้ให ้TU 
- ขายสนิคา้ให ้TUC 
- ขายสนิคา้ให ้PPC 
- ขายวตัถุดบิให ้TFM 
- ขายสนิคา้ให ้TUO 
- ขายวตัถุดบิให ้SC 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จา่ยคา่บรหิารจดัการให ้TU 
- จา่ยคา่บรหิารจดัการสง่ออกให ้TUM  
- จา่ยคา่เคลมสนิคา้ คา่ขนสง่ ให ้COSF 
- จา่ยคา่บรกิารจดัสง่และแพค็สนิคา้ให ้TU 
- จา่ยคา่ตรวจสอบยอ้นกลบัให ้TFM 
- จา่ยคา่เบีย้เลีย้งพนกังาน TU (ชว่ยงาน)+กระเชา้ปีใหม่
- จา่ยคา่บรกิารขนสง่และฝากแชส่นิคา้ให ้PPC 

รายการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- ขายเครือ่งจกัร (มอืสอง) ให ้TU 
- ขายเครือ่งจกัร (มอืสอง) ให ้PPC  
- ซือ้เครือ่งจกัร (มอืสอง) จาก TU 
- จา่ยคา่โปรแกรม Wan optimization ให ้TU

รายกาธจุ 
27.52 
77.71 
0.22 
0.32 

1,964.24 
435.71 

-- 
16.90 
10.06 

-- 
-- 

 
12.49 
4.27 
2.24 

-- 
2.16 
0.10 

-- 

 
1.62 
0.16 
2.88 

-- 

รายกาธจุ 
33.16 
8.53 
1.03 
0.91 

2,179.20 
361.97 
53.43 
21.15 
8.93 
0.09 
0.02 

 
21.09 
9.17 
2.79 
0.27 

-- 
-- 

0.08 

 
-- 
-- 

5.00 
0.51 



 

(142)  

 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

3. บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จาํกดั      
(บรษิทัรว่ม 25.00%) 

นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

 

 

 

 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:-  
- ซือ้วตัถุดบิจาก TU 
- ซือ้สนิคา้จาก TUM 
- ซือ้สนิคา้จาก PPC  
- ซือ้สนิคา้จาก THD 

- จา่ยคา่บรกิารแพค็ปอูดัและหอ่สาหรา่ย ให ้PPC 

- ขายวตัถุดบิให ้TUM  
- ขายสนิคา้ให ้TU 
- ขายสนิคา้ให ้PPC  
- ขายสนิคา้ให ้SC  
- ขายสนิคา้ให ้TUO  

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จา่ยคา่ฝากสนิคา้ให ้TU 
- จา่ยคา่บรกิารแพค็ปอูดัและหอ่สาหรา่ย ให ้PPC 
- รบัคา่ฝากสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ จาก TU 
- รบัคา่ฝากสง่สนิคา้และฝากแชแ่ขง็ จาก PPC 

รายการธ  ุ
0.68 
0.44 
0.38 
0.03 
1.47 

19.76 
23.11 
2.89 
0.92 

-- 

 
0.35 

-- 

0.12 
0.09 

รายการธ  ุ
0.59 

-- 
0.25 

-- 
-- 

27.92 
7.97 
1.23 
0.06 
0.05 

 
6.30 
0.53 

0.06 
0.06 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

4. บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั  นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นายเดชพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
นายดสิพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
นายไกรสร จนัศริ ิ
นางบุษกร จนัศริ ิ
(คูส่มรสนายไกรสร จนัศริ)ิ 
นายชวน ตัง้จนัสริ ิ

กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 
กรรมการ 

19,680,000 
15,260,000 

 
15,260,000 

 
7,800,000 
2,000,000 

 
- 

32.8% 
25.4% 

 
25.4% 

 
13.0% 
3.4% 

 
- 

คา่เชา่สามารถ
เทยีบกบัอตัรา
คา่เชา่ในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกนั 

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะส ัน้  
ประกอบดว้ย:- TU, TUM, SC และ TUO จา่ยคา่เชา่
และคา่บรกิารสาํนกังานกรุงเทพฯ เนื่องจากบรษิทั
จาํเป็นตอ้งมสีาํนกังานในกรุงเทพฯ เพือ่ใชใ้นการ
ประสานงานต่างๆ โดยทาํสญัญาเชา่กบับรษิทั จนัศริ ิ
เรยีล เอสเตท จาํกดั ซึง่ประกอบธรุกจิหลกัคอืพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ เป็นคา่เชา่เฉพาะพืน้ทีเ่ชา่ที่
กาํหนดเทา่นัน้ ไมร่วมสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยมี
กาํหนดระยะเวลาตามสญัญาเชา่ 3 ปี และจะครบ
กาํหนดในเดอืนธนัวาคม 2562

 
28.43 

 
35.55 

5. บรษิทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จาํกดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายนคร นิรุตตนิานนท ์
(บุตรนายเชง นิรตุตนิานนท)์ 

กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 

50,000 
10,000 

25.0% 
5.0% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้วตัถุดบิจาก SC  

- ขายวตัถุดบิให ้TFM 

 
61.80 

22.29 

 
74.12 

71.85 

6. บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนี่ยน อโกรเทค จาํกดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 496,000 49.6% ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้วตัถุดบิจาก TU 
- ซือ้วตัถุดบิจาก TUM 

- ขายวตัถุดบิให ้TFM  
- ขายสนิคา้ (นํ้ามนัปลา) ให ้TUM  
รายการที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินหรอืบริการ 
ประกอบดว้ย:- จา่ยคา่นํ้ามนัโซลา่ บรกิารตกัถงัปลา และ
คา่กูบ้อ่บาํบดัให ้TU 

 
360.90 
313.56 

279.09 
0.06 

 

0.50 

 
380.65 
338.59 

199.79 
-- 
 

0.26 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

6. บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนี่ยน อโกรเทค จาํกดั 
(ต่อ) 

    คา่เชา่
สามารถเทยีบ
กบัอตัราคา่
เชา่ในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกนั 

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะส ัน้ ประกอบดว้ย:- 
TU จา่ยคา่เชา่และคา่บรกิาร สาํหรบัพืน้ทีส่าํนกังานและ
โรงงานพรอ้มเครือ่งจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้คา่
สาธารณูปโภคอืน่ๆ เนื่องจากบรษิทัจาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ที่
ในการขยายกาํลงัการผลติในสว่นของไลน์ผลติอาหาร
สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ โดยสญัญาเชา่ดงักลา่วมกีาํหนด
ระยะเวลาตามสญัญาเชา่ 3 ปี และจะครบกาํหนดใน
เดอืนธนัวาคม 2562 ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการเรยีบรอ้ยแลว้

 
23.75 

 

 

 

 

 
23.51 

 

 

 

 

7. บรษิทั เจมไินยแอนดแ์อสโซซเิอท จาํกดั นายเดชพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
 

ญาติสนิท 
กรรมการ 

 

459,870 
 
 

92.0% 
 
 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้สนิคา้จาก  THD  

 
0.55 

 
0.20 

8. บรษิทั ไวยไทย จาํกดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายไกรสร จนัศริ ิ
นางจนิตนา นิรุตตนิานนท ์
(คูส่มรสนายเชง นิรตุตนิานนท)์ 
นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นายนคร นิรุตตนิานนท ์
(บุตรนายเชง นิรตุตนิานนท)์ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 

100,000 
59,200 
36,800 

 
20,000 
20,000 
20,000 

31.3% 
18.5% 
11.5% 

 
6.3% 
6.3% 
6.3% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
Supplier
ทัว่ไป 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ เนื่องจากเป็น Supplier 
ประจาํ จงึตดิต่อประสานงานไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
ประกอบดว้ย:- 
- รบัคา่หวัลากตูส้นิคา้ จาก TUM  
- รบัคา่หวัลากตูส้นิคา้ จาก TU 
- รบัคา่หวัลากตูส้นิคา้ จาก APC  
- รบัคา่หวัลากตูส้นิคา้ จาก SC  
ซึง่รายการดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัวิงเงนิไมเ่กนิ 100 
ลา้นบาทต่อปี สาํหรบัการทาํรายการเกีย่วโยง จากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554  เมือ่วนัที ่25 
เมษายน 2554 เรยีบรอ้ยแลว้

 

 

38.88 
7.35 
3.25 
0.48 

 

 

42.98 
7.44 
3.75 
0.33 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

9. บรษิทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตลี จาํกดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
นายนคร นิรุตตนิานนท ์
(บุตรนายเชง นิรตุตนิานนท)์ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 

20,000 
5,000 
5,000 

 

40.0% 
10.0% 
10.0% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- รบัคา่ก่อสรา้งอาคารโรงงานและเครือ่งมอื จาก TUM 
- รบัเงนิมดัจาํ-สายพาน, Steam box จาก TUM 
- รบัคา่ซ่อมแซมอุปกรณ์จาก TUM  
- รบัคา่ผลติเครือ่งมอืจาก TU 
- รบัคา่ซ่อมแซมอุปกรณ์จาก  TU 
- รบัคา่อุปกรณ์จาก APC  
- รบัคา่ซ่อมแซมอุปกรณ์จาก  SC 

 

ซึง่รายการดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัวิงเงนิไมเ่กนิ 150 
ลา้นบาทต่อปี จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554  
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2554 เรยีบรอ้ยแลว้

 
74.52 

- 
3.98 
10.20 
7.67 
0.22 
0.07 

 
131.91 
21.36 
10.40 
17.59 
1.31 
0.12 
0.12 

10. บรษิทั ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส ์จาํกดั 
(บรษิทัรว่มโดยบจ.ไทยรวมสนิพฒันา
อุตสาหกรรม 48.97%) 

นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
 

กรรมการ 
 

1 
 
0.0% 

 
ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้วตัถุดบิ (เศษซาก) จาก TUM  
- ซือ้วตัถุดบิ (เศษซาก) จาก TU 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จา่ยคา่บรกิารการขาย คา่นํ้า คา่ไฟฟ้า และคา่ใชจ้า่ย
อื่นๆ ให ้TUM 

- จา่ยคา่บรหิารการขายให ้TUM 
- จา่ยคา่วเิคราะหห์อ้งแลบให ้TU 

รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบดว้ย:- 
- TNFC ให ้TUM (ผูล้งทุนใน TNFC) กูย้มืเงนิระยะสัน้ 
ณ 30 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 96.3 ลา้นบาท และรบั
ดอกเบีย้จาก TUM 

 

36.26 
7.93 

 
2.05 

 
5.78 
0.05 

 

 

0.87 

 

59.05 
18.22 

 
2.08 

 
5.78 
0.03 

 

 

1.08 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

11. บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั  

(บรษิทัรว่ม 20.00%) 

นายไกรสร จนัศริ ิ
นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

475,000 
250,000 

8,333 
 

9.5% 
5.0% 
0.2% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- รบัคา่บรกิารประมลูผา่นเวบ็ไซตจ์าก TU, TUM, SC, 

PPC, TFM, TUG และ APC 

รายการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- รบัคา่เฟอรน์ิเจอร ์(มอืสอง) จาก TU

 
2.23 

 
 

0.03 

 
3.08 

 
 

-- 

12. บรษิทั แฟคตอรี ่สตอเรจ เซอรว์สิ 
จาํกดั  

นายนคร นิรุตตนิานนท ์
(บุตรนายเชง นิรตุตนิานนท)์ 
 

ญาติสนิท
กรรมการ 

 

300,000 
 
 

60.0% 
 
 

คา่เชา่สามารถ
เทยีบกบัอตัรา
คา่เชา่ในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะส ัน้ ประกอบดว้ย:- 
- TUM จา่ยคา่เชา่และคา่บรกิารสาํหรบัสาํนกังานและ
โรงงาน และคา่สาธารณูปโภค เนื่องจากบรษิทั
จาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการขยายกาํลงัการผลติในสว่น
ของการบรรจุภณัฑแ์ละตดิฉลาก โดยทาํสญัญาเชา่
กบับจ. แฟคตอรี ่สตอเรจ เซอรว์สิ โดยสญัญาเชา่
ดงักลา่ว มกีาํหนดระยะเวลาตามสญัญาเชา่ 1 ปี และ
จะครบกาํหนดในเดอืนธนัวาคม 2560 ซึง่ไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการเรยีบรอ้ยแลว้

 

39.68 
 
 

 

 

39.98 
 
 

 

13. บรษิทั ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

(บรษิทัยอ่ย 99.73% ของบมจ. ไมเนอร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซึง่มนีายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
เป็นกรรมการรว่มกนั) 

นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นางพรนภา จนัศริ ิ
(คูส่มรสนายธรีพงศ ์จนัศริ)ิ 

กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 

- 
14,300 

 
 0.0%

 
 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้สนิคา้จาก TU 
- ซือ้สนิคา้จาก PPC 

 

142.40 

29.75 

 

124.29 

0.03 

14. บรษิทั ฟิล-ยเูนี่ยน โฟรเซน่ ฟู้ดส ์จาํกดั
(Phil-Union Frozen Foods, Inc.) 

นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 149,996 100.0% ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้สนิคา้จาก APC  
- ขายสนิคา้ให ้COSF 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ - จา่ยคา่บรกิารการขาย 
คา่นํ้า คา่ไฟฟ้า และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ให ้TUM

 
5.80 

733.43 

-- 

 
7.23 

1,087.72 

0.06 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ตาํแหน่งที ่
TU

จาํนวนหุน้ทีถ่อืใน
บรษิทัทีเ่กีย่วโยง

นโยบาย
ราคา

มลูคา่รายการทีเ่กีย่วโยง (ลา้นบาท) 

     ลกัษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 

15. บรษิทั นิวเซนจรูี ่พริน้ติง้ แอนด ์
แพคเกจจิง้ จาํกดั 

นายเชง นิรุตตนิานนท ์
 

กรรมการ 
 

25,000 
 
55.6% 

 
ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- รบัคา่จา้งผลติกลอ่งสนิคา้จาก SC  

 

5.73 

 

1.99 

16. แพรุง่ทวิา (บุคคลธรรมดา) น.ส.รุง่ทวิา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 

ญาติสนิท
กรรมการ 

เจา้ของ 100.0% ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ขายวตัถุดบิ (กุง้) ให ้PPC 

 
19.62 

 

 
1.87 

 

17. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพริล์ คลัทิ
เวชัน่ จาํกดั 

นายไกรสร จนัศริ ิ         
นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นายเดชพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
นายดสิพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
 

กรรมการ
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 
ญาติสนิท
กรรมการ 

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

 
7,500,000 

5.0% 
10.0% 
15.0% 

 
15.0% 

ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซือ้อาหารกุง้และปลาจากฟารม์ทดลอง จาก TFM 

 
3.70 

 
35.77 

18. Lucky Union Foods-Euro SP.ZO.O 

(บรษิทัยอ่ย 100% ของบรษิทัลคักี ้ยเูนี่ยน 
ฟู้ดส ์จาํกดั ซึง่มนีายเชง นิรุตตนิานนท ์
เป็นกรรมการรว่มกนั) 

นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาด
เทยีบเทา่
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ขายวตัถุดบิให ้TUE Group 

 
5.36 

 
-- 

หมายเหต :ุ -  รายการธุรกจิปกต ิเป็นการซือ้ขายวตัถุดบิตามธุรกจิปกต ิซึง่มเีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และไดร้บัอนุมตัหิลกัการจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่5/2551 เมือ่วนัที ่
20 สงิหาคม 2551 

- รายการที ่8, 10-11, 13 และ 17 กรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ นายไกรสร จนัศริ ินายเชง นิรุตตนิานนท ์นายชวน ตัง้จนัสริ ินายธรีพงศ ์
จนัศริ ิถอืหุน้ในบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนัไมถ่งึ 10% ของทุนจดทะเบยีน แต่เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั 
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นอกจากนี้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารทาํประกนัภยัทรพัยส์นิผ่านบรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค รสิค ์คอนซลัแทน้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทั เอเชยี-แปซฟิิค อนิชวัรนัส ์โบรค
เกอรส์ จาํกดั ซึง่เป็นนายหน้ารบัประกนัภยั โดยมลีกัษณะความสมัพนัธก์บักลุ่มบรษิทั เนื่องจากมกีรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นายชวน ตัง้จนัสริ ิและปี 2558 และ 2559 บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยจา่ยคา่เบีย้ประกนัภยัผา่นบรษิทัทัง้สอง เป็นเงนิรวม 103.41 ลา้นบาท และ 120.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั - กรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัของปี 2560 แลว้มคีวามเหน็วา่ รายการซือ้ขายผลติภณัฑ ์
และบรกิารรวมถงึรายการซือ้สนิทรพัยร์ะหวา่งกนั เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองบรษิทั และเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั โดยการเขา้ทาํรายการ
ดงักลา่ว บรษิทัไดพ้จิารณาถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงือ่นไขต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้จะถกูกาํหนดใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 
และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขนัหรอืเป็นราคาทีม่คีวามสมเหตุสมผล และมเีงือ่นไขไมแ่ตกต่างจากการทาํรายการกบับุคคลภายนอก



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560 
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นโยบายการเข้าทาํรายการระหว่างกนั 
(1)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนรวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัสง่ใหแ้ก่บรษิทั เพื่อเป็น

ขอ้มลูในการดาํเนินการตามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึการจดัสง่รายงานดงักล่าวทีเ่ป็นปัจจุบนัทุก 
6 เดอืน  

(2)  หลกีเลีย่งการทาํรายการเกีย่วโยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3)  ในกรณีที่จําเป็นต้องทํารายการเกี่ยวโยงที่มสีาระสําคญัต้องขออนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้รายการทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งได้รบัอนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการได้ (ตาม 
พรบ.หลกัทรพัยฯ์ มาตรา 89/12) 

(4)  ปฏิบตัติามขัน้ตอนการดําเนินการของบรษิัท เมื่อมรีายการที่เกี่ยวโยงกนั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

(5) กาํหนดราคาและเงือ่นไขของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่หมอืน
หรอืมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก 

(6) ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการทํารายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารทํา
รายการระหวา่งกนั 

มาตรการในการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเขา้ทํารายการระหว่างกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อย บรษิัทจงึกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทั
จะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่หรอืขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยง และการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ตลอดจนปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี ทัง้น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ
รายการ รายการระหว่างกนัไดก้ระทําอย่างยุตธิรรม โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว เพือ่นําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรษิทั และผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการทาํรายการระหวา่งกนัจะไมม่สีทิธิ
ออกเสยีงในการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และในรายงานประจาํปี รวมถงึแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1)  

แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัยงัคงมกีารทาํรายการระหว่างกนักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัต่อไปในอนาคต เน่ืองจากการทําธุรกจิดงักล่าวถอืเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิร่วมกนัตามปกตขิองผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยกําหนดราคาซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และ/หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในสญัญาทางการคา้ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ราคาดงักล่าว
สมเหตุสมผลและคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุทีบ่รษิทัจะไดร้บัเป็นสาํคญั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทํา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารซึง่มสีว่นได้
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(150)  

เสยีในเรื่องใดๆ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายสาํหรบัรายการระหว่างกนัแยกตาม
ลกัษณะรายการ ดงัน้ี 
 

รายการระหวา่งกนั นโยบาย 

1) รายการซือ้ขายสนิคา้ธุรกจิปกตหิรอืสนบัสนุนธุรกจิ
ปกต ิ

ราคาปกตเิทยีบเทา่บุคคลภายนอก หรอืเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป 

2) รายการซือ้ขายทรพัยส์นิและการใหบ้รกิาร ตามความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการทีเ่กดิขึน้ เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู
การทํารายการกับบริษัทอื่นๆ ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่ตามมาก่อน
ตดัสนิใจเขา้ทํารายการดงักล่าว และหากมคีวามจําเป็นต้องนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตัิ ก็จะต้อง
กระทาํแลว้แต่กรณีไป 

3) รายการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์(ระยะสัน้ไมเ่กนิ 3 ปี) ตามความจําเป็นและความสะดวกในการทํางาน ตลอดจนทําเลที่ตัง้ 
รวมทัง้พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าเช่าและเงือ่นไขต่างๆ กบัราคาตลาดทัว่ไป
ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั และหากมมีลูค่าทีถ่อืเป็นสาระสาํคญัมากตอ้งนําเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพือ่ขอมตอินุมตั ิกจ็ะตอ้งกระทาํแลว้แต่กรณีไป 

4) รายการการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ 1. พจิารณาขอ้มลูของผูกู้เ้บือ้งตน้ ดงัน้ี 
-  เป็นบรษิทัที่ดําเนินธุรกจิที่มแีนวโน้มการเตบิโตที่ดที ัง้ยอดขายและ
ผลกาํไร 

-  เป็นบรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิด ีและมกีาํไรสะสม 
-  เป็นการกู้ยมืเพื่อนําไปลงทุนด้านทรพัย์สนิที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น 
การขยายโรงงาน การซือ้เครือ่งจกัร เป็นตน้ 

-  บุคคลที่ เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญถือเป็น  Strategic 
Partner ต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของ  
กลยทุธ ์

-  กูย้มืตามความจาํเป็นและเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ๆ 

2. อตัราดอกเบีย้สาํหรบัการกูย้มืตอ้งไมต่ํ่ากวา่ตน้ทุนของเงนิทุนทีบ่รษิทัมี
อยูห่รอืทีต่อ้งกูย้มืมาในเวลานัน้ 

3. จาํนวนเงนิทีข่อกูย้มืรวมทัง้อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการกูย้มืจะตอ้ง
ไดร้บัการพจิารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบรหิารและอาจต้อง
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อขอมตอินุมตัิ
แลว้แต่กรณีตามหลกัเกณฑซ์ึง่บรษิทัตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอื
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและการได้มาหรอื
จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
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(151)  

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
13.  ข้อมลูทางการเงินที่สาํคญั 

สรปุฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อย 

(ก) สรปุรายงานการสอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบรษิัทและบรษิัทตาม

ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดเหล่าน้ี ผู้สอบบญัชเีชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็  ในการตรวจสอบผูส้อบบญัชไีดใ้ชดุ้ลยพนิิจ การสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ 

(ข) ตารางสรปุงบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงินรวม    สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม                     (หน่วย: พนับาท) 
งบดลุ 2558 % 2559 % 2560 %
สินทรพัย ์   
สนิทรพัยห์มนุเวยีน   
     - เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,815,970 2.54 976,122 0.69 814,911 0.56
     - เงนิลงทุนระยะสัน้ - - - - 63,560 0.04
     - ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ - สทุธ ิ 16,554,406 14.92 16,412,244 11.53 16,343,842 11.17
     - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 32,986 0.03 - - 69,870 0.05
     - เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,410 0.00 - - - -
     - สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 35,180,216 31.72 39,626,191 27.83 43,359,928 29.65
     - ลกูหนี้จากสญัญาอนุพนัธฯ์ ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,612,494 1.46 854,832 0.60 725,121 0.50
     - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 897,873 0.81 1,176,674 0.83 1,335,393 0.91
     - สนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย - - 1,032,461 0.72 33,941 0.02
     รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 57,097,355 51.48 60,078,524 42.20 62,746,566 42.90 
เงนิลงทนุและเงนิใหกู้ย้มื 2,133,962 1.93 13,775,205 9.68 11,881,347 8.12
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 15,951 0.02 12,372,040 8.69 11,278,588 7.71
      ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 44,580,358 40.19 46,872,778 32.93 50,495,812 34.52
      หกั คา่เสือ่มราคาสะสม (21,852,093) (19.70) (23,574,721) (16.56) (25,217,106) (17.24)
      หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ (610,110) (0.55) (17,491) (0.01) (17,227) (0.01)
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธิ 22,118,155 19.94 23,280,566 16.36 25,261,479 17.27
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ความนิยม – สทุธ ิ 27,396,025 24.70 29,582,576 20.78 30,851,485 21.09
ลกูหน้ีจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ – สทุธ ิ 1,298,966 1.17 1,713,481 1.20 1,866,384 1.28
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 432,213 0.38 704,258 0.49 1,079,837 0.74
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 418,573 0.38 858,813 0.60 1,301,879 0.89

รวมสินทรพัย ์ 110,911,200 100.00 142,365,463 100.00 146,267,565 100.00
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(152)  

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)   สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม                                               (หน่วย: พนับาท) 
งบดลุ 2558 % 2559 % 2560 %
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       
หน้ีสนิหมนุเวยีน  
- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 

19,376,546 17.47 36,905,656 25.92 15,245,774 10.43 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13,731,482 12.38 17,428,944 12.24 19,822,673 13.55
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,900 0.05 77,000 0.05 119,300 0.08
- เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,561,176 1.41 764,733 0.54 849,286 0.58
- สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,949,122 1.76 2,499,835 1.76 - -
- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี 

90,908 0.08 82,308 0.06 47,257 0.03 

- ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 417,127 0.38 291,838 0.20 15,972 0.01
- เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธฯ์ ทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี 

788,081 0.71 596,375 0.42 324,322 0.22 

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นและหน้ีสนิทีจ่ดัประเภทไวเ้ผือ่ขาย 698,820 0.63 595,164 0.42 232,902 0.16
     รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 38,674,162 34.87 59,241,853 41.61 36,657,486 25.06
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สทุธ ิ 1,696,537 1.53 963,325 0.68 14,711,748 10.06
หุน้กู ้– สทุธ ิ 14,231,230 12.83 24,417,199 17.15 36,168,880 24.73
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ๆ 8,339,477 7.52 10,307,150 7.24 10,502,309 7.18

รวมหน้ีสนิ 62,941,406 56.75 94,929,527 66.68 98,040,423 67.03
ส่วนของเจ้าของ       
ทุนจดทะเบยีน 1,492,954 1,492,954  1,492,954
ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 1,192,954 1.08 1,192,954 0.84 1,192,954 0.82
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 19,948,329 17.99 19,948,329 14.01 19,948,329 13.64
กาํไรสะสม  
     จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 149,295 0.13 149,295 0.10 149,295 0.10
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 24,309,334 21.92 26,528,035 18.63 29,220,745 19.98
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (383,690) (0.35) (4,575,938) (3.21) (6,051,921) (4.14)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,753,572 2.48 4,193,261 2.95 3,767,740 2.57

รวมสว่นของเจา้ของ 47,969,794 43.25 47,435,936 33.32 48,227,142 32.97
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 110,911,200 100.00 142,365,463 100.00 146,267,565 100.00

มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้  (บาท) 9.48 9.06  9.32
จาํนวนหุน้สามญัปลายงวด (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815  4,771,815

 
หมายเหตุ: ราคาพารเ์ทา่กบั 0.25 
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(153)  

งบกาํไรขาดทุนรวม   สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31ธนัวาคม                                                 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 % 2559 % 2560 %
รายได ้   
     รายไดจ้ากการขาย 124,904,264 100.00 134,375,112 100.00 136,535,157 100.00
     รายไดอ้ื่น 1,874,833 1.50 1,341,693 1.00 3,437,695 2.52
                        รวมรายได ้ 126,779,097 101.50 135,716,805 101.00 139,972,852 102.52 

คา่ใชจ้า่ย       
     ตน้ทุนขาย 104,937,327 84.01 114,448,218 85.17 118,394,553 86.72
     คา่ใชจ้า่ยในการขาย 6,328,384 5.07 6,627,385 4.93 6,488,545 4.75
     คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 5,848,138 4.68 6,494,247 4.83 6,940,585 5.08
     ตน้ทุนทางการเงนิ 1,589,093 1.27 1,571,668 1.17 2,140,793 1.57
     คา่ใชจ้า่ยอื่น 57,530 0.05 54,960 0.05 2 0.00
กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร ่วม
และการร่วมค้า 

8,018,625 6.42 6,520,327 4.85 6,008,374 4.40 

     สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 335,951 0.27 194,305 0.15 456,329 0.33
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,354,576 6.69 6,714,632 5.00 6,464,703 4.73 
     คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (1,350,462) (1.08) (582,529) (0.44) 98,934 0.07
      ขาดทุนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (1,015,887) (0.81) (271,953) (0.20) (71,409) (0.05)
กาํไรสทุธิ 5,988,227 4.80 5,860,150 4.36 6,492,228 4.75 
หกั สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (615,718) (0.50) (605,718) (0.45) (471,491) (0.34)
กาํไรส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษทัใหญ่ 5,372,509 4.30 5,254,432 3.91 6,020,737 4.41 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้ถวัเฉลีย่ (บาท) 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 

1.13 
4,772

1.10 
4,772 

1.26 
4,772

จาํนวนหุน้ ณ วนัปลายงวด (ลา้นหุน้) 4,772 4,772 4,772
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 0.25 0.25 0.25
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งบกระแสเงินสดบริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 2558 2559 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

กาํไรสทุธก่ิอนภาษเีงนิได ้ 7,338,384 6,442,689 6,393,292
รายการปรบักระทบกาํไรสทุธใิหเ้ป็นเงนิสดสทุธ ิ 5,025,143 4,642,512 4,144,045
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 4,433,624 (1,608,720) (2,862,024)
จา่ยภาษเีงนิได ้ (1,070,650) (1,706,592) (857,544)

เงนิสดสทุธไิดจ้าก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 15,726,501 7,769,889 6,817,769
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํา้ประกนั 31,709 8,481 (50)
ขาย (ซือ้) สนิทรพัยถ์าวร และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,180,773) (3,932,928) (4,736,832)
เงนิใหกู้ย้มืลดลง (เพิม่ขึน้)  (19,706) (12,133,558) (63,318)
เงนิรบั (จา่ย) จากเงนิลงทนุระยะสัน้ 4,043,822 - (63,560)
ดอกเบีย้รบั 94,953 8,310 568,147
เงนิปันผลรบั 91,999 134,490 169,902
เงนิสดรบั (จา่ย) เพือ่เงนิลงทุนระยะยาวและลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
บรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ 

(320,288) (13,484,581) 1,701,397 

เงนิสดสทุธไิดจ้าก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ 741,716 (29,399,786) (2,424,314)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้ (ลดลง) (7,542,004) 17,440,397 (21,545,556)
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ (ลดลง) (877,826) (1,552,326) 14,104,479
จา่ยคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - - (83,429)
จา่ยดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิ (1,666,522) (1,268,247) (2,076,514)
หุน้กูเ้พิม่ขึน้ (ลดลง) - 10,672,289 9,477,856
จา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (176,125) (64,515) (96,977)
จา่ยใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยจากการ
เปลีย่นแปลงเงนิลงทุน 

(2,062,877) (1,960,585) (932,752) 

จา่ยเงนิปันผล (3,375,375) (3,465,718) (3,398,742)
เงนิสดสทุธไิดจ้าก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (15,700,729) 19,801,295 (4,551,635)
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (74,959) (30,845) (84)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้สทุธ ิ 692,529 (1,859,447) (158,264)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,897,777 2,590,306 730,859
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้งวด 2,590,306 730,859 572,595
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บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (MD&A) 
ภาพรวม 

ปี 2560 ยงัคงเป็นปีที่ทา้ทายของไทยยเูน่ียน เน่ืองจากราคาวตัถุดบิยงัคงปรบัตวัสงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญั แมว้่าสภาวะการ
ดาํเนินธุรกจิไมเ่อือ้อาํนวยกต็าม บรษิทัยงัสามารถรายงานผลประกอบการสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ทัง้ในรปูของยอดขายและกาํไรสทุธ ิ

ในปีน้ี บรษิทัมยีอดขายสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่137 พนัลา้นบาท ซึง่คดิเป็นยอดขายสงูกวา่ระดบั 4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั
เป็นครัง้แรกอกีดว้ย โดยยอดขายในรปูสกุลเงนิบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.9 ในรปูสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐั ยอดขายมกีารเติบโตขึ้นทัง้จากปรมิาณการขายโดยรวมที่เพิม่ขึ้น และการปรบัราคาสนิค้าขึ้นเพื่อสะท้อนราคาวตัถุดิบที่
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ระหวา่งปี  

สาํหรบักําไรสทุธปีิน้ีซึง่เท่ากบั 6 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า แมว้า่ บรษิทัจะเผชญิกบัความ
ท้าทายจากสภาวะราคาวตัถุดบิที่ปรบัตวัสูงขึ้น บรษิัทยงัสามารถมกีําไรที่สูงขึ้นได้จากการควบคุมต้นทุนที่มปีระสทิธภิาพ การ
จดัการอตัราแลกเปลี่ยนและภาษีอย่างเขม้งวด และการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการลงทุนเชงิกลยุทธ์ในธุรกจิรา้นอาหารของบรษิทั 
เรด ลอ็บสเตอร ์ 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานในปี 2560 ยงัคงเป็นบวก เน่ืองจากบรษิทัยงัคงมกีําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่ม
ราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ทีแ่ขง็แกรง่ การควบคุมค่าใชจ้า่ยในการลงทุนทีเ่ป็นไปอยา่งเขม้งวด หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของ
บรษิทัไดเ้พิม่ขึน้เป็น 67 พนัลา้นบาท และสดัสว่นหน้ีสนิสทุธต่ิอสว่นของเจา้ของยงัทรงตวัอยูท่ีร่ะดบั 1.38 เทา่ ณ สิน้ปี 2560  

กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) ได้ประสบภาวะอตัรากําไรลดลงในปี 2560 เน่ืองจากราคาปลาทูน่าที่
ปรบัตวัขึน้มากและบรษิทัไม่สามารถปรบัราคาขายไดใ้นทนัท ีจงึส่งผลกระทบต่อการทํากําไรของธุรกจิแบรนด์อาหารทะเลแปรรูป 
ในขณะทีก่ลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง (Frozen and Chilled Seafood and Related Business) กําไร
ขัน้ต้นยงัคงเตบิโตเน่ืองจากปรมิาณการขายที่เพิม่ขึน้ ทางบรษิทัยงัคงมุ่งเน้นการเตบิโตของกลุ่มธุรกจิอาหารสตัว ์ผลติภณัฑ์เพิม่
มูลค่า และธุรกจิอื่น (PetCare, Valued-added and Other Business) ซึ่งยอดขายยงัคงเติบโตด ีแม้ว่าสถานการณ์ราคาวตัถุดบิที่
ปรบัตวัสงูจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มธุรกจิบา้ง อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูยงัคงเป็น
ธุรกจิที่มสีดัส่วนรายได้สงูที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 ของยอดขายรวมปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัราคาสนิคา้ขึน้เพื่อ
สะทอ้นราคาวตัถุดบิปลาทนู่าทีป่รบัสงูขึน้ระหว่างปี สว่นยอดขายกลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้คดิ
เป็นรอ้ยละ 42 ของยอดขายรวม โดยการเตบิโตของยอดขายนัน้มาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายทัง้ในประเทศและการสง่ออก 
รวมถงึการควบรวมกจิการบรษิทัผูผ้ลติลอ็บสเตอร ์เล เพช็เชอะร ีเดอ เชซ ์นูสใ์นประเทศแคนาดา เตม็ปีในปี 2560 

สาํหรบัยอดขายรายภมูภิาคในปี 2560  
- สหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ โดยมสีว่นแบง่รายได ้คดิเป็นรอ้ยละ 38  
- ยโุรป สว่นแบง่รายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 32  
- ในประเทศส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 ในปีก่อนหน้า เน่ืองจากการปรบัราคาสินค้าขึ้น 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมกีารเปิดตวัสนิค้าใหม่ เช่น แบรนด์อาหารทะเลแช่แขง็ออนไลน์ควิเฟรช (Qfresh) และผลติภณัฑ์
อาหารวา่งโมโนร ิ(Monori)  

- ญีปุ่่ น ยงัคงมสีว่นแบง่ยอดขาย คดิเป็นรอ้ยละ 6  
ในขณะที่ตลาดอื่นๆ ซึ่งรวมถงึแอฟรกิาและประเทศที่เหลอืในเอเชยีรวมกนัมสี่วนแบ่งยอดขายที่รอ้ยละ 15 ของยอดขาย
บรษิทั กลยทุธก์ารเตบิโตในตลาดเกดิใหมแ่ละตลาดจนีเริม่สง่ผลใหเ้หน็แนวโน้มการเตบิโตทีด่ใีนอนาคต   
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ปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลกระทบการดาํเนินงานของบรษิทั ในปี 2560 ทีผ่า่นมา ไดแ้ก่ 
1) ราคาวตัถุดบิปลาทนู่าปรบัตวัขึน้รอ้ยละ 31 จากปี 2559 
ในปี 2560 ราคาวตัถุดบิปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่1,860 เหรยีญสหรฐัต่อตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 จากราคาเฉลีย่ในปี 2559 ราคา

วตัถุดบิที่ปรบัตวัสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่ออตัราการทํากําไรในธุรกิจแบรนด์ในตลาดยุโรป โดยเฉพาะในประเทศฝรัง่เศส สหราช
อาณาจกัร และอติาล ีซึง่การปรบัราคาเป็นสิง่ทีท่าํไดค้่อนขา้งยากในระยะสัน้ และจากการทีผ่ลติภณัฑป์ลาทนู่าคดิเป็นยอดขายหลกั
ของกลุม่ธุรกจิอาหารทะเลแปรรปู สง่ผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ของกลุม่ธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 15.5 เมือ่เทยีบกบั
รอ้ยละ 17.0 ในปีก่อนหน้า   

2) ราคาปลาแซลมอนทรงตวัในปี 2560  
ในปี 2560 ราคาวตัถุดบิปลาแซลมอนเฉลีย่อยู่ที ่61 นอรว์เีจยีนโครน (NOK) ต่อกโิลกรมั ลดลงรอ้ยละ 3.7 จากราคาเฉลีย่

ในปี 2559 โดยรวมแลว้ราคาปลาแซลมอนมเีสถยีรภาพมากขึน้หลงัจากทีป่ระสพปัญหาการเลีย้งในปี 2559 ดงันัน้ธุรกจิแซลมอนใน
ภมูภิาคยโุรปของบรษิทั จงึสามารถทาํกาํไรขัน้ตน้ทีเ่ป็นบวกไดต้ลอดทัง้ปี 2560  

3) มุง่เพิม่มลูคา่ผลผลติกุง้เพือ่การสง่ออก 
ในปี 2560 ผลผลติกุง้ในประเทศไทยทรงตวัจากระดบัผลผลติในปี 2559 ทีป่ระมาณ 300,000 ตนั เน่ืองจากภาวะฝนตกชุก

และอุทกภยัในพืน้ทีเ่ลีย้งกุง้บางสว่น ทัง้น้ีราคากุง้ขาวเฉลีย่ในปี 2560 (สาํหรบักุง้ขนาด 60 ตวัต่อกโิลกรมั) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 จากปี 
2559 เป็น 183 บาทต่อกโิลกรมั ซึ่งเป็นผลจากภาวะเงนิเฟ้อปรกต ิแต่อย่างไรก็ด ีบรษิทัยงัมุ่งที่จะเพิม่ผลผลติสนิคา้มูลค่าเพิม่ให้
มากยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการทาํกาํไรของผลติภณัฑกุ์ง้สง่ออกจากประเทศไทย  

4) การลงทุนเชงิกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ชว่ยผลกัดนัการเตบิโตของกาํไรสทุธ ิ 
จากเขา้ลงทุนเชงิกลยุทธ์ใน เรด ลอ็บสเตอร ์ซึ่งเป็นบรษิทัผู้ดําเนินกจิการภตัตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 

2559 คดิเป็นมลูค่าการลงทุนทัง้สิน้ 575 ลา้นเหรยีญสหรฐั (20,190 ลา้นบาท) สง่ผลใหเ้งนิลงทุนดงักล่าวไดส้รา้งกําไรใหก้บับรษิทั
เป็นมูลค่าสุทธกิว่า 760 ลา้นบาท ในปีน้ี โดยอยู่ในรปูแบบของเงนิปันผลรบัและเครดติภาษี ทัง้น้ี ผลการดําเนินงานของ เรด ลอ็บ
สเตอร ์ยงัคงตํ่ากวา่ทีบ่รษิทัไดต้ัง้เป้าหมายไวแ้ละยงัคงขาดทุนจากเงนิลงทุนดงักลา่ว 

เรด ล็อบสเตอร์ เป็นรา้นอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยสร้างรายได้ต่อปีที่ 2.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และมสีาขา
มากกวา่ 750 สาขาทัว่โลกทัง้ในรปูแบบของรา้นทีบ่รษิทัดาํเนินงานเองและแบบแฟรนไชส ์

5) ความผนัผวนของคา่เงนิ  
ยอดขายของบรษิทักว่ารอ้ยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยสว่นมากเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เงนิยูโร และ

เงนิปอนด์ ตามลําดบั แมว้่าในระหว่างปี ค่าเงนิบาทไดแ้ขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐัอย่างมนีัยสาํคญั บรษิทัยงัสามารถ
ผลกัดนัให้ยอดขายเติบโตขึ้นได้ในรูปเงนิบาท และด้วยการบรหิารจดัการอตัราแลกเปลี่ยนอย่างเขม้งวด ทําให้มกีําไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นไดม้ากถงึ 1,256 ลา้นบาท ซึง่กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสว่นมากนัน้เกดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งสาํหรบัการคา้ขาย
ปรกต ิซึง่ภายใตม้าตรฐานการบญัชขีองไทยนัน้ถกูระบุใหร้ายงานอยูใ่ตร้ายการกาํไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  

6) การควบคุมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
เน่ืองจากในปี 2560 บรษิทัได้เผชญิกบัปัจจยัภายนอก จงึได้มุ่งความสนใจไปยงัการควบคุมค่าใช้จ่ายและการปรบัปรุง

ประสทิธภิาพในการทาํงาน ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2560 มกีารเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
สง่ผลใหอ้ตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขายทรงตวัอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 9.8 และตํ่ากวา่รอ้ยละ 10.0 ซึง่เป็นเป้าหมาย
ของบรษิทั ยิง่ไปกวา่นัน้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารขา้งตน้นัน้ยงัไดร้วมค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวอยูห่ลายรายการ เช่นการปรบั
โครงสรา้งบรหิารธุรกจิทียุ่โรป การยา้ยควบรวมออฟฟิศในลอสแอนเจลสิ และการปรบัโครงสรา้งการผลติในโรงงานทีป่ระเทศกานา 
เป็นตน้  

7) ระดบัหน้ียงัคงอยูส่งูกวา่เป้าหมายของบรษิทั  
แมว้า่ ในปีน้ีบรษิทัจะงดการเขา้ซือ้กจิการอื่น อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธต่ิอสว่นของเจา้ของเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 1.38 เท่า ณ สิน้

ปี 2560 เมื่อเทียบกบั ณ สิ้นปี 2559 ที่ 1.37 เท่า การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนัน้เกิดขึ้นจากมูลค่าสนิค้าคงคลงัที่ปรบัเพิ่มขึ้นจากราคา
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วตัถุดบิทีป่รบัเพิม่ขึน้ และการที่บรษิทัตัง้ใจเพิม่ระดบัปรมิาณสนิคา้คงคลงัในช่วงปลายปี แต่โดยรวมแลว้อตัราสว่นดงักล่าวกย็งัตํ่า
กว่าขอ้จํากดัตามเงื่อนไขการกู้ยมืที่ 2.0 เท่าอยู่มาก มูลค่าหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธเิพิม่ขึน้มาอยู่ที่ 66.4 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 
2560 สงูขึน้เมือ่เทยีบกบั 64.9 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 

กลุม่ธุรกจิอาหารทะเลแปรรปู  
กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูมยีอดขายในปี 2560 ทัง้สิน้ 61,145 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.1 จาก 61,077 ลา้นบาทในปี

ก่อนหน้า ในขณะที่ราคาขายเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2 เน่ืองจากบรษิทัไดป้รบัราคาสนิคา้เพื่อสะทอ้นราคาวตัถุดบิที่ปรบัตวัสงูขึน้ใน
ระหว่างปี ในขณะที่ปรมิาณขายปรบัลดลงรอ้ยละ 3.0 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 มาอยู่ที ่364,721 ตนั สาํหรบัอตัรากําไรขัน้ตน้ของกลุ่ม
ธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูปรบัลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 15.5 ลดลงจากรอ้ยละ 17.0 เมื่อปีก่อนหน้า อตัรากําไรทีล่ดลงนัน้สาเหตุหลกัมาจาก
ราคาปลาทูน่าทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของทัง้ธุรกจิรบัจา้งผลติปลาทูน่าเพื่อการสง่ออกจาก
ประเทศไทยรวมถงึธุรกจิแบรนดใ์นภมูภิาคยโุรปของบรษิทั  

ราคาเฉลีย่ปลาทูน่าพนัธุ ์Skipjack (จากมหาสมุทรแปซฟิิกตะวนัตก / ณ ท่าเรอืกรุงเทพ) ในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.5 
มาอยู่ที่ 1,860 เหรยีญสหรฐัต่อตนั เทยีบกบั 1,425 เหรยีญสหรฐัต่อตนัเมื่อปีก่อนหน้า ซึ่งแมว้่าการปรบัตวัขึน้ของราคาวตัถุดบิจะ
สง่ผลใหร้าคาขายเฉลีย่ของกลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูปรบัตวัสงูขึน้ แต่กลบัสง่ผลกระทบต่อปรมิาณขายผลติภณัฑเ์ช่นกนั ทาํให้
ยอดขายรวมเติบโตได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ทัง้น้ีการเจรจากบัคู่ค้าและปรบัราคาอย่างต่อเน่ืองควรจะช่วยลด
ผลกระทบของราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้และทาํใหอ้ตัราการทาํกาํไรฟ้ืนตวัในปี 2561 

กลุม่ธุรกจิอาหารทะเลแชแ่ขง็ แชเ่ยน็ และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง  
กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้งมยีอดขายในปี 2560 ทัง้สิน้ 57,315 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

2.7 จาก 55,832 ลา้นบาทเมื่อปีก่อนหน้า โดยการเพิม่ขึน้ของยอดขายนัน้มาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายเป็นหลกั ปรมิาณ
ขายผลติภณัฑก์ลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 มาอยูท่ี่ 248,255 ตนั โดยการเตบิโต
ของยอดขายนัน้สว่นหน่ึงมาจากการควบรวมกจิการเตม็ปีของบรษิทัเล เพช็เชอะร ีเดอ เชซ ์นูส ์ในประเทศแคนาดา และอกีสว่นหน่ึง
มาจากการสง่ออกอาหารทะเลแชแ่ขง็จากประเทศไทยมปีรมิาณมากขึน้  

ในปี 2560 ราคากุง้ค่อนขา้งทรงตวั โดยราคาวตัถุดบิกุง้ขาวเฉลีย่อยู่ที ่183 บาทต่อกโิลกรมั (ขนาดกุง้ 60 ตวัต่อกโิลกรมั) 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.6 จากราคาเฉลีย่ปี 2559 อตัรากําไรขัน้ตน้กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้ง ปรบัลดลง
เลก็น้อยสูร่ะดบัรอ้ยละ 9.2 ลดลงจากรอ้ยละ 9.4 เมื่อปีก่อนหน้า ราคาวตัถุดบิปลาแซลมอนเริม่มเีสถยีรภาพมากขึน้ในปี 2560 โดย
ราคาวตัถุดบิปลาแซลมอนเฉลีย่อยูท่ี ่60.8 นอรว์เีจยีนโครน (NOK) ต่อกโิลกรมั ลดลงรอ้ยละ 3.7 จากราคาเฉลีย่ในปี 2559 โดยรวม
แลว้ราคาปลาแซลมอนมเีสถยีรภาพมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกจิแซลมอนในภูมภิาคยุโรปของบรษิทั สามารถรายงานผลประกอบการที่
ปรบัตวัดขีึน้ในปี 2560 

การจดัการทางการเงินและการลงทนุ 
ในปี 2560 บรษิทัไดด้าํเนินกจิกรรมทางการเงนิและการลงทุนทีส่าํคญั ดงัน้ี 
1. ไทยยเูน่ียนมกีารระดมทุน 24.5 พนัลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการลงทุนเขา้ซือ้กจิการ เรด ลอ็บสเตอร ์
บรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการออกหุน้กูม้ลูค่า 12,000 ลา้นบาท ซึ่งเป็นปรมิาณการออกหุน้กูท้ีม่ากทีสุ่ดในครัง้เดยีวของ

บรษิทั ซึ่งไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนสถาบนั และมกีารใชส้ทิธจิองซื้อหุน้กูเ้กนิกว่า 2.6 เท่า โดยมอีายุหุน้กู้ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 
10 ปี และจ่ายอตัราดอกเบีย้อยู่ที่รอ้ยละ 2.49 ถงึ 3.94 ต่อปี ทัง้น้ี หุน้กูด้งักล่าวมธีนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการจาํหน่าย นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดล้งนามวงเงนิกูร้ะยะ
ยาวมลูค่า 12,500 ลา้นบาทอกี รวมแลว้บรษิทัไดป้ระสบความสาํเรจ็ในการระดมเงนิกู้ระยะยาวมลูค่า 24.5 พนัลา้นบาท เพื่อใชใ้น
การลงทุนเขา้ซือ้กจิการเรด ลอ็บสเตอร ์

2. ไทยยเูน่ียนเพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยของบรษิทั แพค็ฟู้ด จํากดั (มหาชน) (PPC) และบรษิทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด 
จาํกดั (YCC)  
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ไทยยเูน่ียนเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) (PPC) และบรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั (YCC) โดยไดท้าํ
การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ PPC จากเดมิที่บรษิทัถอือยู่รอ้ยละ 77.44 ใหเ้ป็นรอ้ยละ 99.74 ณ เดอืนกนัยายน 2560 และ SC บรษิทั
ยอ่ย (รอ้ยละ 99.55) ไดท้าํการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ YCC จากเดมิทีบ่รษิทัถอือยู่รอ้ยละ 95.04 ใหเ้ป็นรอ้ยละ 100.00 ณ เดอืนพฤจิ
กายน 2560 การเพิม่สดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัย่อยทัง้สองนัน้จะส่งผลให้มคีวามร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทั สรา้งให้เกดิความการ
ผนึกพลงั (synergy) กนัระหว่างบรษิทัในเครอื และยงัทําใหบ้รษิทั สามารถรบัรูผ้ลกําไรของบรษิทัย่อยดงักล่าวไดอ้ย่างเตม็เมด็เตม็
หน่วยอกีดว้ย  

แนวทางการดาํเนินงานในอนาคต 
ในปี 2561 บรษิทัคาดวา่ยอดขายจะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จาก 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) การขยายธุรกจิเดมิทีม่อียู่

ทัง้จากการเพิม่ปรมิาณขายและการปรบัราคาผลติภณัฑ ์2) การเตบิโตจากการจดัตัง้หน่วยธุรกจิใหม ่กล่าวคอืหน่วยธุรกจิตลาดเกดิ
ใหม่ หน่วยธุรกจิบรกิารดา้นอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) และหน่วยธุรกจิ Marine Ingredients โดยจะมกีารเตบิโตโดยใช้
การพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ, คน้ควา้นวตักรรมการผลติ และเปิดตลาดใหม่ และ 3) การเพิม่ความร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัในเครอื โดย
ปัจจยัทัง้หมดจะช่วยผลกัดนัใหย้อดขายของบรษิทัเตบิโตและสามารถบรรลุเป้าหมายของยอดขายที ่8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ภายใน
ปี 2563 นอกจากความคาดหวงัในดา้นการเตบิโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 บรษิทัคาดวา่ อตัราการทาํกาํไรจะฟ้ืนตวัในปี 
2561 เน่ืองจาก 1) การฟ้ืนตวัของธุรกจิแซลมอนในทวปียุโรปของบรษิทั 2) การปรบัราคาของผลติภณัฑ์ทูน่า 3) การฟ้ืนตวัของ
ธุรกจิลอ็บสเตอรใ์นทวปีอเมรกิาเหนือ และ 4) การเปิดตวัสนิคา้นวตักรรมใหม่ๆ สู่สาธารณชน และนอกเหนือจากการเตบิโตของ
ยอดขายและการฟ้ืนตวัของอตัราทํากําไรแลว้ บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะควบคุมตน้ทุนอย่างเขม้งวดในทุกสว่นงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุ 

ในปี 2561 บรษิทัมุง่ทีจ่ะใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานใน 5 สว่นหลกั ไดแ้ก่:    
1. การพฒันาการดาํเนินงานของธุรกจิ 

• เจรจากบัคูค่า้และปรบัราคาเพือ่สะทอ้นตน้ทุนการผลติทีแ่ทจ้รงิ  
• มุ่งควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบรหิารและการขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรและ

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  
2. การเขา้ซือ้กจิการ และการควบรวมกจิการอยา่งมปีระสทิธผิล 

• การลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์สนับสนุนการเตบิโตยอดขายและผลกําไรของบรษิทั รวมถงึการขยายกจิการ
ในระดบันานาชาต ิ

• เพิม่การทาํงานรว่มกนัระหวา่งบรษิทัในเครอืทัว่โลกใหด้ขีึน้และมปีระสทิธภิาพ 
• ใชค้วามระมดัระวงัในการเขา้ลงทุนในกจิการใหม่ๆ  โดยมแีนวโน้มทีจ่ะมองหาการลงทุนเลก็ๆ มากกวา่การเขา้ซือ้

กจิการขนาดใหญ่  
3. ธุรกจิใหม ่ 

• มุ่งขยายตลาดในตลาดใหม่และใชแ้บรนดร์ะดบัโลกของบรษิทั อย่างกวา้งขวางมากขึน้โดยเฉพาะในตลาดเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ตลาดจนี ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดแอฟรกิา 

• การเปิดตวัธุรกจิ Marine Ingredients ในเชงิพาณิชยอ์ยา่งเตม็รปูแบบเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัวตัถุดบิทีเ่หลอืใช้
จากการผลติไดอ้ยา่งมคีุณคา่สงูสดุ 

4. นวตักรรม 
• การขยายกรอบงานวจิยัของศนูยน์วตักรรม (Gii) ใหค้รอบคลุมถงึกลุ่มธุรกจิอาหารสตัวเ์ลีย้งและกุง้ และมุง่พฒันา

เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ กระบวนการการผลติ การเพิ่มมูลค่าให้กบัวตัถุดิบที่เหลอืใช้จากการผลิต และค้นคว้า
นวตักรรมผลติภณัฑป์ลาทนู่าอยา่งต่อเน่ือง  

• นํานวตักรรมที่ค้นคว้าโดยศูนย์นวตักรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมสนิค้าหรอืนวตักรรม
กระบวนการผลติใหม่ๆ   
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5. การดาํเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  
• มุ่ งมัน่ เดินหน้ากลยุทธ์ เพื่ อความยัง่ยืน  (SeaChange) และการจัดหาวัต ถุดิบทู น่ าอย่างยัง่ยืน  (Tuna 

Commitment) โดยการขยายกรอบไปยงักจิกรรมความคดิรเิริม่ใหม่ๆ เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑ์พลาสตกิทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม และการสนบัสนุนโครงการ global ghost gear initiative (โครงการกูอุ้ปกรณ์ประมงทีถ่กูทิง้ใน
ทอ้งทะเล) ในต่างประเทศ 

• แสดงถงึความเป็นผูนํ้าในการจดัหาวตัถุดบิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและความเทา่เทยีมในการใชแ้รงงาน  
ในปี 2561 บรษิทัวางแผนการลงทุน จํานวน 4.8 พนัลา้นบาท สาํหรบัการพฒันาและปรบัปรุงการดําเนินงานของธุรกจิใน

ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้การลงทุนในกลุ่มธุรกจิใหม ่เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืในระยะยาว โดยการลงทุนหลกั 
จะเน้นในดา้นเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ การก่อสรา้งและปรบัปรงุอาคาร รวมไปถงึการลงทุนในระบบ SAP เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทาํงาน ทัง้น้ี การใหค้วามสาํคญักบัการขยายธุรกจิในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยสง่ผลใหส้ถานะทางการเงนิของบรษิทั เขม้แขง็ขึน้
จากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดรบั 

บรษิทัยงัคงนโยบายการจา่ยเงนิปันผลปีละสองครัง้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธ ิ
เน่ืองจากการบรหิารงานอย่างรอบคอบและระดบักระแสเงนิสดจากการดําเนินงานที่แขง็แกร่งส่งผลให้บรษิัทสามารถ

รายงานกําไรสทุธทิีส่งูทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ และเพิม่การอตัราการจ่ายเงนิปันผลมาอยูท่ี ่0.66 บาทต่อหุน้สาํหรบัผลการดาํเนินงาน
ในปี 2560 เพิม่ขึ้นจาก 0.63 บาทต่อหุ้นสําหรบัผลการดําเนินงานในปี 2559 ทัง้น้ี บรษิทัได้จ่ายปันผลอย่างสมํ่าเสมอในทุกๆ ปี
นบัตัง้แต่เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในปี 2537 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วน 2558 2559 2560 

1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง     
    - อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.47 1.01 1.71 
    - อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 0.48 0.29 0.47 
2. อตัราสว่นโครงสรา้งของทุน    
    - อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของเจา้ของ (เทา่) 1.29 2.00 2.03 
    - อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของ (เทา่)* 0.81 1.39 1.40 
    - อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธต่ิอสว่นของเจา้ของ (เทา่)* 0.75 1.37 1.38 
    - อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (เทา่) 5.55 5.27 4.02 
3. อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน    
    - อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์(เทา่) 1.11 1.06 0.95 
    - อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 2.91 3.06 2.85 
    - อตัราสว่นการหมนุเวยีนของลกูหน้ีการคา้ (เทา่) 8.06 8.83 9.48 
    - อตัราสว่นการหมนุเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (เทา่) 11.66 10.77 9.43 
    - จาํนวนวนัหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 124 118 126 
    - จาํนวนวนัหมนุเวยีนของลกูหน้ีการคา้ (วนั) 44 41 38 

- จาํนวนวนัหมนุเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (วนั)  31 33 38 

4. อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทาํกาํไร    
    - อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 
    - อตัรากาํไร EBITDA (รอ้ยละ) 

15.6 
9.2 

14.8 
8.9 

13.3 
8.3 

    - อตัรากาํไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 4.2 3.9 4.4 
    - อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของเจา้ของเฉลีย่ (รอ้ยละ) 11.9 11.8 13.7 
    - อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ)** 7.8 6.4 6.0 
    - อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุน (รอ้ยละ) 
 

12.0 10.6 8.9 

5. ขอ้มลูต่อหุน้ 
    - กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 

 
    1.11 

 
    1.10 

 
    1.26 

    - เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.63 0.63 0.66 
    - มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 9.60 9.06 9.32 

*เฉพาะหน้ีสินทีก่่อให้เกิดดอกเบ้ียเท่านัน้ 
**อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก่อนภาษี = กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่ 
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คาํอธิบายการวิเคราะหง์บการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

ภาพรวม 

ปี 2560 เป็นปีที ่TU สามารถทาํยอดขายสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ไดต่้อเน่ืองเป็นปีที ่8 และยงับนัทกึกําไรสุทธทิี ่6.0 พนัลา้นบาทซึ่ง
เป็นระดบัที่สูงสุดเป็นประวตักิารณ์ของบรษิัทอกีเช่นกนั แมว้่า บรษิทัจะประสบความท้าทายจากราคาวตัถุดบิปลาทูน่าที่ปรบัตวั
สงูขึน้กต็าม บรษิทัยงัรายงานยอดขายสงูกวา่ระดบั 4.0 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

ในปี 2560 ราคาวตัถุดบิปลาทูน่าเฉลีย่ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 30.5 จากปีก่อนหน้า มาอยูท่ี ่1,860 เหรยีญสหรฐัต่อตนั ในขณะทีร่าคา
วตัถุดบิกุ้งและปลาแซลมอนเฉลี่ยค่อนขา้งทรงตวัจากปีก่อนหน้า แมว้่า บรษิทัจะสามารถปรบัราคาขึน้เพื่อสะท้อนราคาวตัถุดบิที่
ปรบัตวัสงูขึน้ไดบ้างสว่น แต่ราคาวตัถุดบิปลาทนู่าทีป่รบัตวัขึน้อยา่งรวดเรว็ไดส้ง่ผลกระทบต่ออตัราทาํกาํไรของบรษิทั 

ผลผลติกุง้ของประเทศไทยในปี 2560 นัน้ทรงตวัจากปีปรมิาณผลผลติในปี 2559 ทีร่ะดบั 300,000 ตนั เน่ืองจากภาวะฝนตกชุกและ
อุทกภยัในพืน้ทีเ่ลีย้งกุง้บางสว่น ขณะทีก่ลุ่มธุรกจิกุง้ของบรษิทัยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในดา้นยอดขายและปรมิาณขาย เน่ืองจาก
การสง่ออกอาหารทะเลแชแ่ขง็จากประเทศไทยมปีรมิาณมากขึน้ โดยบรษิทัมุง่เน้นไปยงักลุม่สนิคา้มลูคา่เพิม่ใหม้ากขึน้ดว้ยเชน่กนั  

แม้ว่าบรษิัทจะเผชญิกบัความท้าทายจากสภาวะราคาวตัถุดิบที่ปรบัตวัสูงขึ้น บรษิัทยงัสามารถรายงานกําไรที่สูงขึ้นได้จากการ
ควบคุมตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนเชงิกลยุทธใ์นธุรกจิรา้นอาหารของบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์และ 
การจดัการอตัราแลกเปลีย่นและภาษอียา่งเขม้งวด ทาํใหบ้รษิทัสามารถรายงานกําไรสทุธ ิ6.0 พนัลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า 

ยอดขาย 

บรษิทัทํายอดขายสูงถึง 136.5 พนัล้านบาท ในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จากปี 2559 เทยีบเท่ายอดขายในรูปสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐัที่ 4.0 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 0.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.9 จากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากบั 3.8 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั โดยมสีาเหตุหลกัจากการการปรบัราคาสนิคา้ขึน้เพื่อสะทอ้นปัจจยัราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ และปรมิาณการขายที่
ปรบัตวัเพิม่ขึน้เน่ืองจากการขยายตลาดใหม ่ 

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยงัคงเป็นธุรกิจที่มสีดัส่วนยอดขายสูงสุดหรอืรอ้ยละ 44.8 ลดลงจากรอ้ยละ 45.5 ในปี 2559 โดย
ยอดขายกลุ่มธุรกจิดงักล่าวทรงตวัจากปีก่อนหน้า ขณะเดยีวกนัยอดขายกลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
บนัทกึยอดขายคดิเป็นรอ้ยละ 42.0 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 41.5 ในปี 2559 เน่ืองจากทัง้ยอดขายส่งออกกุ้งที่ปรบัตวัดขีึน้และการปรบั
ราคาของผลติภณัฑแ์ซลมอน สว่นกลุ่มธุรกจิอาหารสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มลูค่า และธุรกจิอื่น นัน้รายงานยอดขายคดิเป็นรอ้ยละ 13.2 
ของยอดขายรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 13.0 ในปี 2559  

ในปี 2559 ตลาดสหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุ โดยมสีดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 38 ของยอดขายรวม ลดลงจากรอ้ยละ 39 ของ
ยอดขายรวมในปี 2559 เน่ืองจากค่าเงนิเหรยีญสหรฐัอ่อนค่าลงรอ้ยละ 6.9 เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิบาทในระหว่างปี 2560 ตลาดยุโรป
ยงัคงเป็นตลาดใหญ่อนัดบัสอง โดยมสีดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 32 ลดลงจากรอ้ยละ 33 ในปี 2559 ส่วนยอดขายในประเทศไทยปรบั
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 10 (จากรอ้ยละ 8 ในปีก่อนหน้า) เน่ืองจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้และการเปิดตวัสนิคา้ใหม ่และตลาดญี่ปุ่ นคดิ
เป็นสดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 6 ซึง่ทรงตวัจากปีก่อนหน้า  

ในปี 2560 สดัส่วนรายไดข้องธุรกจิแบรนด์เพิม่ขึน้มาอยู่ที่ 42% (เพิม่ขึน้จาก 41% ในปี 2559) ส่งผลใหธุ้รกจิรบัจา้งผลติมสีดัสว่น 
58% (ลดลงจาก 59% ในปี 2559) ของยอดขายในช่วงดงักล่าว โดยแมว้า่จะมสีดัสว่นยอดขายทีล่ดลง ยอดขายของธุรกจิรบัจา้งผลติ
ยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองที ่+1.0% เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ยอดขายธุรกจิบรกิารดา้นอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) คดิเป็นรอ้ย
ละ 12 ของยอดขายทัง้หมด โดยครึง่หน่ึงคดิเป็นยอดขายสนิคา้ทีเ่ป็นแบรนด ์ 
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กาํไรขัน้ตน้ 

บรษิทัรายงานกําไรขัน้ต้นในปี 2560 ที่ 18.1 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.0 จากปีก่อนหน้า โดยอตัรากําไรขัน้ต้นปรบัลดลงเหลอื
รอ้ยละ 13.3 จากรอ้ยละ 14.8 เมือ่ปีก่อนหน้าเน่ืองมาจากราคาปลาทนู่าทีป่รบัตวัสงูขึน้  

ธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูรายงานอตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัลดลงมาอยูท่ี ่รอ้ยละ 15.5 จาก รอ้ยละ 17.0 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
ราคาวตัถุดบิปลาทนู่าทีป่รบัตวัสงูขึน้สง่ผลกระทบต่ออตัรากาํไรของทัง้ธุรกจิแบรนดแ์ละธุรกจิรบัจา้งผลติ 

เน่ืองจากสภาวะการเลีย้งปลาแซลมอนเริม่กลบัสูส่ภาวะปรกตแิละราคาปลาแซลมอนเฉลีย่เริม่ทรงตวัจากปี 2559 อตัรากําไรขัน้ตน้
ของธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้ง ทรงตวัอยู่ที่รอ้ยละ 9.2 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 9.4 ในปี 2559 ส่วนอตัรา
กําไรขัน้ตน้ของธุรกจิอาหารสตัว ์ผลติภณัฑ์เพิม่มลูค่า และธุรกจิอื่นไดป้รบัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าเน่ืองจากราคาวตัถุดบิปลา 
ทนู่าทีป่รบัตวัสงูขึน้และการปรบัการคดิตน้ทุนทางบญัชบีางรายการ 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (SG&A) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 13.4 พนัลา้นบาท เน่ืองจากการควบคุม
ตน้ทุนอย่างเขม้งวดอตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อยอดขายจงึยงัคงอยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 9.8 ซึ่งทรงตวัจากปี 2559 
โดยบรษิทัยงัคงสามารถควบคุมอตัราคา่ใชจ้า่ยใหอ้ยูใ่นกรอบเป้าหมายทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

บรษิทัมกีําไรจากการดําเนินงานในปี 2560 ที ่4,711 ลา้นบาท ลดลงจาก 6,804 ลา้นบาทในปี 2559 เน่ืองจากราคาปลาทูน่าทีป่รบั
เพิม่สงูขึน้ แมว้า่การควบคุมคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยลดผลกระทบจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีป่รบัลดลงไปไดบ้า้ง แต่อตัรากาํไร
จากการดาํเนินงานกย็งัปรบัลดลงรอ้ยละ 1.61 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้ามาอยูท่ีร่อ้ยละ 3.5 ในปี 2560 

รายไดอ้ื่น (รวมสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม) 

รายไดอ้ื่นในปี 2560 อยูท่ี ่2.6 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 89 จากปีก่อนหน้า โดยการเพิม่ขึน้ดงักลา่วสว่นใหญ่เกดิขึน้จากดอกเบีย้
รบัจากการลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์และจากการที ่Avanti Feeds บรษิทัในเครอืรายงานกาํไรเตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ 

กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัมกีําไรจากอตัราแลกเปลีย่นมลูคา่ 1,256 ลา้นบาทในปี 2560 เมื่อเทยีบกบั กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 84 ลา้นบาทในปี 2559 
เน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรฐั แม้ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกจิสง่ออกของบรษิทั การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอยา่งรอบคอบทาํใหบ้รษิทัสามารถ
บนัทึกกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนและทําให้กําไรปี 2560 เพิ่มสูงขึ้น กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่นัน้มาจากการกิจกรรม
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ในธุรกจิการคา้ ซึง่ปัจจุบนัตามมาตรฐานการบญัชขีองไทยจะถกูบนัทกึเป็นกาํไรจาก
อตัราแลกเปลีย่น 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

บรษิทับนัทกึค่าใชจ้่ายทางการเงนิปี 2560 มลูคา่ 2,141 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.2 เมื่อเทยีบกบั 1,572 ลา้นบาทในปี 2559 การ
เพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายทางการเงนินัน้มาจากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพื่อการลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์โดยการ
เขา้ซือ้เกดิขึน้ในเดอืนตุลาคม 2559 หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อยูท่ี ่67,297 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้จาก 65,918 ลา้นบาท ณ 
สิน้ปี 2559 ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้จา่ยสทุธปีิ 2560 อยูท่ีร่อ้ยละ 3.21 เมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ 2.99 ในปี 2559  
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ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

บรษิทับนัทกึเครดติภาษีมูลค่า 98 ลา้นบาทในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัภาษีจ่าย 583 ลา้นบาทในปี 2559 การบนัทกึเครดติภาษีในปี 
2560 นัน้เกดิมาจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนใน เรด ลอ็บสเตอร ์กฎระเบยีบภาษีใหม่ในประเทศฝรัง่เศส 
การปรบัลดภาษีเงนิไดใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา และการปรบัลดมูลค่าของหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีอนัเป็นผลมาจากการ
ปรบัลดภาษีในประเทศฝรัง่เศส ยิง่ไปกว่านัน้ธุรกจิแซลมอนในยุโรปที่ยงัประสบภาวะขาดทุนยงัส่งผลให้บรษิทับนัทกึเครดติภาษี
เพิม่ขึน้อกีดว้ย  

กาํไรสทุธ ิ

บรษิทัมกีําไรสทุธใินปี 2560 ที ่6,021 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 จากกาํไรสทุธใินปี 2559 ที ่5,254 ลา้นบาท การปรบัเพิม่ขึน้นัน้
เป็นผลจากผลประโยชน์ทางภาษีที่บรษิทัรบัรู ้การเพิม่ขึ้นของรายได้อื่นจาก เรด ลอ็บสเตอร ์และ Avanti Feeds กําไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น และการควบคุมตน้ทุนทีเ่ขม้งวด โดยอตัรากาํไรสทุธปีิ 2560 อยูท่ี ่4.4 เมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ 3.9 ในปีก่อนหน้า  

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยร์วมในปี 2560 อยูท่ี ่146.3 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.9 พนัลา้นบาท จาก 142.4 พนัลา้นบาทในปี 2559  

• ลูกหน้ีการคา้สุทธอิยู่ที ่16.3 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.4 หรอื 68 ลา้นบาทจาก 16.4 พนัลา้นบาทในปี 2559 ซึ่งตรงกนัขา้ม
กบัอตัราการเตบิโตของยอดขาย ดงันัน้อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลูกหน้ีจงึปรบัเพิม่ขึน้เป็น 9.48 เท่า จาก 8.83 เท่าในปี 2559 
เน่ืองการลดลงของลกูหน้ีการคา้ ยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้ และการซือ้ขายลกูหน้ีทางการคา้แฟคตอริง่ (Factoring) ระยะเวลาการเกบ็หน้ี
เฉลีย่ในปี 2560 ลดลงเป็น 38 วนัจาก 41 วนัในปี 2559  

• สนิคา้คงเหลอืสุทธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.4 เป็น 43.4 พนัลา้นบาทจาก 39.6 พนัลา้นบาทในปี 2559 มสีาเหตุหลกัจากราคาวตัถุดบิ
ปลาทูน่าที่ปรบัเพิม่ขึน้ และการที่บรษิทัมนีโยบายเพิม่ระดบัสนิคา้คงคลงัในช่วงปลายปี ดงันัน้วนัหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืในปี 
2560 เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่126 วนั จาก 118 วนัในปีก่อนหน้า  

• อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยล์ดลงมาอยู่ที่ 0.95 เท่าในปี 2560 จาก 1.06 เท่าในปี 2559 เป็นผลจากอตัราการเตบิโต
ของมูลค่าสนิทรพัย์ อนัเน่ืองมาจากการลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์ที่เกดิขึน้ในปลายปี 2559 ยิง่ไปกว่านัน้ การลงทุนใน เรด    
ลอ็บสเตอร ์เป็นการลงทุนในรปูของบรษิทัในเครอื (Affiliate Companies) ซึง่ไมไ่ดม้กีารควบรวมยอดขายอกีดว้ย  

• อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 ปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ที่ 1.71 เท่า จาก 1.01 เท่าในปี 2559 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็
เพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนัเป็น 0.47 เท่า จาก 0.29 เท่า ซึง่สาเหตุทีท่าํใหอ้ตัราสว่นทัง้สองปรบัตวัปรบัตวัดขีึน้เป็นเพราะเงนิกูร้ะยะสัน้ทีใ่ช้
ในการเขา้ลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์ทัง้หมดไดถ้กูรไีฟแนนซเ์ป็นเงนิกูร้ะยะยาวเสรจ็สิน้แลว้ในไตรมาส 1/2560 

• ในปี 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่ารวม 25.3 พนัล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 23.3 พนัล้านบาท ในปี 2559 
เน่ืองจากมกีารลงทุนในสนิทรพัยเ์พือ่ขยายกจิการ การเปิดบรษิทัใหม ่และการลงทุนในระบบคอมพวิเตอร ์ 

หน้ีสนิรวม 

หน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2560 มมีลูคา่ 98.0 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.1 พนัลา้นบาท จาก 94.9 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559  

• เจา้หน้ีการคา้ในปี 2560 มมีลูคา่ 19.8 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 จาก 17.4 พนัลา้นบาท ในปี 2559 ขณะทีร่ะยะเวลา
การชาํระหน้ีเพิม่ขึน้เป็น 38 วนัจาก 33 วนัในปี 2559 ซึง่เป็นผลมาจากการเจรจาจดัการเงือ่นไขการซือ้จากคูค่า้ (Supplier) และการ
จดัการทางการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ปรบัปรงุคุณภาพเจา้หน้ีการคา้โดยรวม โดยอตัราการหมนุเวยีนของเจา้หน้ีทีป่รบัดขีึน้มา
อยูท่ี ่9.4 จาก 10.8 เทา่ในปีก่อนหน้า 
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• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ลดลงรอ้ยละ 59 เป็น 15.4 พนัลา้นบาทจาก 37.0 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจาก
การรไีฟแนนซเ์งนิกูร้ะยะสัน้เป็นเงนิกูร้ะยะยาวในตน้ปี 2560 

• เงนิกูย้มืระยะยาวในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 99 มาอยูท่ี ่51.0 พนัลา้นบาท จาก 25.6 พนัลา้นบาท หลงับรษิทัรไีฟแนนซเ์งนิกู้
ระยะสัน้เป็นเงนิกูร้ะยะยาวในปี 2560 

• หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยมมีูลค่ารวม 67.3 พนัล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 จาก 65.9 พนัล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยสดัส่วน
หน้ีสนิระยะยาว (รวมหน้ีสนิที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปี) คดิเป็นรอ้ยละ 77 ของหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยทัง้หมด เน่ืองจาก
การรไีฟแนนซเ์งนิกูร้ะยะสัน้เป็นเงนิกูร้ะยะยาว  

สว่นของเจา้ของ 

สว่นของเจา้ของ ในปี 2560 มมีลูคา่รวม 44.5 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.2 พนัลา้นบาทจาก 43.2 พนัลา้นบาทในปี 2559 โดยมสีาเหตุ
หลกัจากบรษิทัสามารถบนัทกึกาํไรสงูสดุเป็นประวตักิารณ์  

• อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของเจา้ของ ณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้มาอยูท่ี่ 2.03 เท่า เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากระดบั 2.00 เท่า ณ สิน้ปี 
2559 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของความตอ้งการเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัจากมลูคา่สนิคา้คงคลงัทีป่รบัตวัเพิม่สงูขึน้จากราคา
วตัถุดบิทีป่รบัเพิม่สงูขึน้  

• เน่ืองจากบรษิทัไมไ่ดม้กีารลงทุนหรอืเขา้ซือ้กจิการขนาดใหญ่ในปี 2560 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนสทุธจิงึทรงตวัอยูท่ี ่1.38 เท่า ณ 
สิน้ปี 2560 จาก 1.37 เท่า ณ สิน้ปี 2559 อตัราสว่นหน้ีสนิดงักล่าวกย็งัอยู่ตํ่ากว่าเพดานหน้ี ที่ 2.0 เท่า แต่ยงัสูงกว่าอตัราส่วนหน้ี
เป้าหมายทีร่ะดบั 1.0-1.2 เท่า หน้ีสนิสทุธ ิณ สิน้ปี 2560 ปรบัขึน้มาอยู่ที ่67.3 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 65.9 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 
2559 

• ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุนเฉลีย่ (ROCE) อยู่ทีร่อ้ยละ 8.9 หรอืลดลงจากรอ้ยละ 10.6 ในปี 2559 มสีาเหตุหลกั
จากเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการลงทุนในบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์อยา่งไรกต็ามอตัราผลตอบแทนจากสว่นของเจา้ของเฉลีย่ในปี 2560 อยูใ่นระดบั
รอ้ยละ 13.7 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.8 ในปี 2559 จากการมกีาํไรสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ในปี 2560 

กระแสเงนิสด 

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2560 คิดเป็น 6,817 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทสามารถรกัษา
ความสามารถในการทาํกําไรได ้(EBITDA คดิเป็น 11,366 ลา้นบาท) แมว้า่ภาวะอุตสาหกรรมจะไมเ่อือ้อํานวยกต็าม โดยราคาปลาทู
น่าที่ปรบัตวัสูงขึน้ทําให้ระดบัสนิค้าคงคลงัปรบัเพิม่สูงขึ้นและทําให้เกิดเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมที่เกี่ยวกบัเงนิทุนหมุนเวยีนมูลค่า 
2,471 ลา้นบาท 

ขณะเดยีวกนั เงนิสดสุทธทิี่ใชไ้ปในจากกจิกรรมลงทุนในปี 2560 มจีํานวนรวม 2.4 พนัลา้นบาท (ลดลงจาก 29.4 พนัลา้นบาทในปี 
2559) เน่ืองจากการลงทุนในกจิกรรมปรกตแิละไมม่กีารลงทุนหรอืเขา้ซือ้กจิการ 

บรษิทัมเีงนิสดสุทธจิ่ายไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ มมีลูค่า 4,551 ลา้นบาท โดยสว่นมากเกดิจากการจ่ายคนืหน้ีและการจ่ายเงนิปันผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้   

ณ สิน้ปี บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดลดลงสุทธ ิ158 ลา้นบาท ซึ่งทํา
ใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสทุธ ิณ วนัสิน้ปี มลูคา่ 815 ลา้นบาท (ไมร่วมผลกระทบจากเงนิเบกิเกนิบญัช)ี 



                                                                                                             แบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ปี 2560 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

บรษิทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอ
รบัรองวา่ 

1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้ 

2) บรษิัทได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่า บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระสําคญัทัง้ของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

3) บรษิัทได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และขา้พเจ้าได้แจ้ง
ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน (ฉบบัปรบัปรงุตาม COSO Integrated) ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่า เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บรษิัทได้รบัรองความถูกต้องแล้ว บรษิัทได้
มอบหมายให ้นางปะราล ีสขุะตุงคะ เป็นผูล้งลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชื่อของ นางปะราล ี
สขุะตุงคะ กาํกบัไว ้ บรษิทัจะถอืวา่ ไมใ่ชข่อ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
  ชื่อ      ตาํแหน่ง    ลายมอืชื่อ  
 
 
 1.  นายไกรสร  จนัศริ ิ          ประธานกรรมการ       ............................………............... 
 
 
 2.  นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ  กรรมการบรหิาร   ............................…….….............. 
 
 
 
ผูร้บัมอบอาํนาจ   

นางปะราล ี     สขุะตุงคะ   เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       
 
 
............................………............... 
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รายละเอียดกรรมการของบริษทั 

ชื่อ : นายไกรสร จนัศิริ 
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 83 ปี (เกดิวนัที ่13 พฤษภาคม 2478) 
การศกึษา : ปรญิญาปรชัญาดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
                                       ปรญิญาวทิยาศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ประเภททัว่ไป) สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 17 มนีาคม 2531 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 30 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บดิานายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 231,134,720 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 4.84 ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ 174,804,288 หุน้ คูส่มรส 56,330,432 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .........ไมม่.ี....... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 2999 ถนนรมิทางรถไฟสายปากน้ํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2516-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั 

2520-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั รวมไทยอาหารทะเล จาํกดั 
2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั 

(มหาชน) 
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์

จาํกดั 
2515-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยรวมสนิ จาํกดั 
2524-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) 
2527-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จาํกดั 
2533-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั บางแคคอนโดทาวน์ จาํกดั 
2538-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จาํกดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยฮัว้ฮง ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
2549-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั จนัศริพิมิพแ์อนดย์อ้ม จาํกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดเิวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จนัศริเิรยีลเอสเตท จาํกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จาํกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั (USA) 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จาํกดั (USA) 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั  ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ จาํกดั 
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ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่15/2550 
- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่12 (มนีาคม – กรกฏาคม 2554) 

ชื่อ : นายเชง นิรตุตินานนท ์
ตาํแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 76 ปี (เกดิวนัที ่3 มนีาคม 2485) 
การศกึษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 19 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 264,594,016 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 5.54 ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ 200,442,084 หุน้ คูส่มรส 64,151,932 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .........ไมม่.ี....... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 161/532 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศร ีเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2530-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั 
 2530-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนียน อโกรเทค จาํกดั 

2532-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอเชยีน แปซฟิิค ไทยทนู่า จาํกดั 
2533-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลคักี ้ยเูน่ียน ฟู้ดส ์จาํกดั 
2535-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั จะนะอุตสาหกรรมประมง จาํกดั 
2516-ปัจจุบนั กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันา

อุตสาหกรรม จาํกดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั โอเรยีลทลัยนิูค จาํกดั 
2554-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทย กลเีซอรนี จาํกดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ฟิล-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์จาํกดั 

(PHILIPPINES) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทห่วา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) 

จาํกดั (CHINA) 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จาํกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั (USA) 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั นิวเซนจรูี ่พริน้ติง้ แอนด ์แพคเกจจิง้ จาํกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จาํกดั (USA) 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จาํกดั (VIETNAM) 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตลี จาํกดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป เอสเอเอส (FRANCE) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยเูอสเพท็ นูทรชีัน่ จาํกดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (USA) 
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2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คงิ ออสการ ์เอเอส จาํกดั (NORWAY) 
2544-ปัจจุบนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นสามญันิตบุิคคล ฮัน่ฮง การชา่ง 

ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั : ไมม่ ี

ชื่อ : นายชวน ต ัง้จนัสิริ  
ตาํแหน่ง : กรรมการบรหิาร 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 73 ปี (เกดิวนัที ่9 กนัยายน 2488) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีSouth China Normal University, People’s Republic of China 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 17 มนีาคม 2531 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 30 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บุตรของคุณอา นายไกรสร จนัศริ ิ
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 38,668,000 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.81 ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ 38,668,000 หุน้ คูส่มรส .........ไมม่.ี....... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ........ไมม่.ี....... 
หุน้  
ทีอ่ยู ่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : 2524-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) 

2516-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั 
2520-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั รวมไทยอาหารทะเล จาํกดั 
2530-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั 
2532-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยีน แปซฟิิค ไทยทนู่า จาํกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จนัศริเิรยีลเอสเตท จาํกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียนปรอ็ปเปอรต์ี ้จาํกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จาํกดั 
2538-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั  ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จาํกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั 
2542-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค รสิค ์คอนซลัแทน้ส ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค อนิชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ จาํกดั 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตลี จาํกดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ (MAURITIUS) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั 
2544-ปัจจุบนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นสามญันิตบุิคคล ฮัน่ฮง การชา่ง 

ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่86/2553 
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ชื่อ : นายธีรพงศ  ์จนัศิริ 
ตาํแหน่ง : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 53 ปี (เกดิวนัที ่22 กรกฎาคม 2508) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
    ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 28 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บุตรชายนายไกรสร จนัศริ ิ
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 530,865,212 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 11.13 ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ 421,536,164 หุน้ คูส่มรส 109,329,048 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ........ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 2999/1  ถนนรมิทางรถไฟสายปากน้ํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั 

2536-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ธรี ์โฮลดิง้ จาํกดั 
2538-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จาํกดั 
2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จาํกดั 

(USA) 
2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จาํกดั 

(MAURITIUS) 
2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟรานซ ์โฮลดิง้ 2 เอสเอเอส 

(FRANCE) 
2542-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 
2532-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป จาํกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทห่วา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) 

จาํกดั (CHINA) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีสมทุรสาคร (วสิาหกจิ

เพือ่สงัคม) จาํกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ทุนธนศริ ิจาํกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ 

จาํกดั (HONG KONG) 
2561-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สงขลา) จาํกดั 
2527-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั จนัศริเิรยีลเอสเตท จาํกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จาํกดั 
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2536-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จาํกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ลคักี ้ยเูน่ียน ฟู้ดส ์จาํกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จาํกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จาํกดั (USA) 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จาํกดั 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส ์จาํกดั  
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (USA) 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ จาํกดั (USA) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทกัษณิสมทุร จาํกดั 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ จาํกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ีจาํกดั         

(Red Lobster) (USA) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดเิวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั  

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่10/2544 

ชื่อ : นายฤทธิรงค  ์บญุมีโชติ 
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 56 ปี (เกดิวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2505) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 20 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 63,442,980 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 1.33 ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ 63,442,980 หุน้ คูส่มรส ........ไมม่.ี....... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 100/3 ซอยอารยีส์มัพนัธ ์2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั 

2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจาํกดั (รวมบรษิทัในกลุม่ 

4 บรษิทั) 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จาํกดั 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทกัษณิสมทุร จาํกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั อารบ์ซี ีแอสเซท็ส ์จาํกดั 



เอกสารแนบ 1 

(171)  

2540-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (USA) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ออนไลน์ ชอ็ป จาํกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ีจาํกดั         

(Red Lobster) (USA) 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- TLCA Executive Development Program / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที ่2 ปี 2552 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่84/2553 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน วตท. รุน่ที ่25/2560 

ชื่อ : นายคิโยทากะ คิคชิู 
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
สญัชาต ิ : ญีปุ่่ น 
อาย ุ : 51 ปี (เกดิวนัที ่19 พฤศจกิายน 2509) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัวะเซะดะ ประเทศญีปุ่่ น 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 7 พฤศจกิายน 2559 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 1 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี..... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : บรษิทั มติซบูชิ ิคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 3-1 มารโูนอชู ิ2-โชเม,่ ชโิยดา-กุ, โตเกยีว 100-8086 ประเทศ

ญีปุ่่ น 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน : ไมม่ ี
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : 2550 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร (Chief Operating Officer) กลุม่

บรษิทั (สนิคา้อุปโภคบรโิภค) บรษิทั มติซบูชิ ิคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั : ไมม่ ี

ชื่อ : นายราวินเดอร  ์สิงห ์เกรวาล ซาบจิตต  ์เอส 
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
สญัชาต ิ : มาเลเซยี 
อาย ุ : 49 ปี (เกดิวนัที ่15 กนัยายน 2512) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันิวเซา้ทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 15 พฤศจกิายน 2553 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 7 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี......หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
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ทีอ่ยู ่ : 979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรงุเทพมหานคร 

ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จาํกดั (FRANCE) 
 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE) 

ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารทาํงาน : 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) 
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั : 
    วฒุบิตัรผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society) 

ชื่อ : นายชาน ช ูชง 
ตาํแหน่ง : Group Director, Human Resource 
สญัชาต ิ : จนี 
อาย ุ : 42 ปี (เกดิวนัที ่29 ตุลาคม 2518)  
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัโอเรกอน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 17 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 12,295,272 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ 12,295,272 หุน้ คูส่มรส ........ไมม่.ี...... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน  :  2545-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จาํกดั 

 2557-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จาํกดั 
    2558-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จาํกดั 
    2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทุนธนศริ ิจาํกดั 

   2561-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สงขลา) จาํกดั 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 



เอกสารแนบ 1 

(173)  

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่10/2545 
- TLCA Executive Development Program / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที ่1 ปี 2552 

ชื่อ : นายศกัดิ์  เกี่ยวการค้า 
ตาํแหน่ง : กรรมการอสิระ 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 83 ปี (เกดิวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2478) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ี(บญัชบีณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี(พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี(นิตศิาสตรบ์ณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 22 สงิหาคม 2543 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU :  17 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ ........ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี...... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 6 ซอยตวิานนท ์14 แยก 1 ถนนตวิานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  2559-ปัจจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ดุสติธานี จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2528-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มลูนิธแิพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม

ราชชนนี 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารทาํงาน :  2501-2516 ผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2516-2539 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2541-2544 กรรมการบรหิารและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารศรนีคร 
2541-2543 กรรมการบรหิาร บจ. ศรนีครประกนัชวีติ 
2543-2546 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงนิทุนบุคคลภัย ์
2543-2559 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ดุสติธานี จาํกดั (มหาชน) 

หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่0156 ตัง้แต่ปี 2505 / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชพี ตัง้แต่ปี 2529 เลขที ่2913401 / สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่4/2544 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่2/2549 
- Handling Conflicts of Interest / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่9/2552 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
- Senior Executive Program / สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- การประเมนิระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
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- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 / ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- เตรยีมความพรอ้มในการจดัทาํงบกระแสเงนิสด / กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
- A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 

ชื่อ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 
ตาํแหน่ง : กรรมการอสิระ  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 61 ปี (เกดิวนัที ่4 พฤษภาคม 2500) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัชแีละการจดัการ วทิยาลยัแอคเคริส์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัซาราโซตา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัวอลเดน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 22 มนีาคม 2553 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 8 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื :  ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนชาํระแลว้ 
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี...... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไอเอฟเอส 

แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์

กรนี จาํกดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั 

(มหาชน) 
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ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน  :  2547-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 

  2557-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์
จาํกดั 

  2556-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั 
 2558-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธแิพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิราบรมราชชนนี 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารทาํงาน : 2533-2538 ผูแ้ทนสาํนกังานโนมรูะ (บรษิทัหลกัทรพัยจ์ากประเทศญีปุ่่ น) ประจาํประเทศไทย 

2537-2540 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ดา้นธุรกจิหลกัทรพัย)์ บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ศรมีติร 
จาํกดั (มหาชน) 

2540-2545 ผูพ้พิากษาสมทบในศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง (รุน่ที ่1) 
2541-2545 กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส ไทยทนุ 

จาํกดั/ธุรกจิหลกัทรพัย ์(ของรฐับาลสงิคโปร)์ 
2548-2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) 
2549-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
2550-2557 ประธานกรรมการ บรษิทั วนิเทจ วศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) 
2551-2557 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
2555-2556 กรรมการอสิระ บรษิทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 

หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 
- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่10/2548 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่48/2548 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่70/2549 
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่14/2549 
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  
- A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ชื่อ : นายกีรติ อสัสกลุ 
ตาํแหน่ง : กรรมการอสิระ ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 60 ปี (เกดิวนัที ่20 มถุินายน 2501) 
การศกึษา  : ปรญิญาโท วศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเซาทเ์ทริน์ แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัควนีส ์ประเทศแคนาดา 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 22 มนีาคม 2553 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 8 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : 103,248 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของทุนชาํระแลว้  
  กรรมการ .........ไมม่.ี....... หุน้ คูส่มรส 103,248 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ........ไมม่.ี....... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสขุมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 
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ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั โอเชยีนกลาส จาํกดั (มหาชน) (รวม
บรษิทัในกลุม่ 2 บรษิทั) 

    2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอเชยีนกลาส จาํกดั (มหาชน) (รวมบรษิทัในกลุม่ 
2 บรษิทั) 

ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2527-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยสมทุรประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
 2531-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซอรว์สิลสีซิง่ จาํกดั 
 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอเชีย่น โฮลดิง้ จาํกดั 
 2537-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กรีต ิโฮม จาํกดั 
 2539-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลุม่ไทยสมทุร (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2541-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กฤษณ์และสมุาล ีจาํกดั 
 2545-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกรทฟิลด ์จาํกดั 
 2553-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สยาม เอสเตท จาํกดั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอเชีย่น พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โอเชีย่น มารน่ีา จาํกดั 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่27/2546 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่5/2550 

ชื่อ : นายนาถ ลิ่วเจริญ 
ตาํแหน่ง : กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 59 ปี (เกดิวนัที ่25 พฤษภาคม 2502) 
การศกึษา : ปรญิญาโท วทิยาศาสตรก์ารจดัการ มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทริน์ แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโท การจดัการ มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทริน์ แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558 
จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 3 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จาํนวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ - ของทุนชาํระแลว้  
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี..... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี..... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ :  489/1 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ตาํแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน :  2535 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร CDG GROUP (รวม

บรษิทัในกลุม่ 9 บรษิทั) 
2543 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร G-ABLE GROUP 

(รวมบรษิทัในกลุม่ 8 บรษิทั) 
ตาํแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารทาํงาน : 2528 - 2541 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน วตท. รุน่ที ่12/2553 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่120/2558 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) 
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

หมายเหต :ุ  การถอืหุน้ TU และอตัราการถอืหุน้ (%) ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 จากจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 4,771,815,496 หุน้                    

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการทีมี่ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการ
ปฏบิติังานตามหน้าทีที่ไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพือ่พฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการองค์กรให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มี
การกํากบัดูแลทีดี่ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจด
ทะเบียน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษทัซึ่งเข้าร ่วมเป็นผ ูบ้ริหารและผ ูม้ ีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

                         ชื่อกรรมการ 
 บริษทั 

นายไกรสร 
จนัศริ ิ

นายเชง 
นิรุตตนิานนท์

นายชวน 
ตัง้จนัสริ ิ

นายธรีพงศ ์
จนัศริ ิ

นายฤทธริงค ์
บุญมโีชต ิ

นายคโิยทากะ  
คคิชู ิ

นายราวนิเดอร์
สงิห ์

เกรวาล ซาบจติต์

นายชาน 
ช ูชง 

นายศกัดิ ์
เกีย่วการคา้ 

ดร.ธรรมนูญ 
อานนัโทไทย 

นายกรีต ิ
อสัสกุล 

นายนาถ 
ลิว่เจรญิ 

TU C EC E CEO P D D E ID/Audit 
Com.

ID/Audit 
Com.

ID ID/Audit 
Com. 

TUM C E E E  
SC E  D E  
TUS D  D C P  
APC  C D D  
TUG E  D P E  
TFM D D D D P D  
TMAC   D  
THD   P  
TUI   P  
TRI-U D D D  
TUFP  D D D  
USPN  D D  
YCC  D  
TUIH   D D  
TUEU Seafood 1    
TUFH   P  
TU Norway    
TUO   D D  
Red Lobster   D D  
TUC  D D  
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษทัซึ่งเขา้รว่มเป็นผ ูบ้ริหารและผ ูม้ ีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อยและบริษทัร ่วม 

                         ชื่อกรรมการ 
 บริษทั 

นายไกรสร 
จนัศริ ิ

นายเชง 
นิรุตตนิานนท์

นายชวน 
ตัง้จนัสริ ิ

นายธรีพงศ ์
จนัศริ ิ

นายฤทธริงค ์
บุญมโีชต ิ

นายคโิยทากะ  
คคิชู ิ

นายราวนิเดอร์
สงิห ์

เกรวาล ซาบจติต์

นายชาน 
ช ูชง 

นายศกัดิ ์
เกีย่วการคา้ 

ดร.ธรรมนูญ 
อานนัโทไทย 

นายกรีต ิ
อสัสกุล 

นายนาถ 
ลิว่เจรญิ 

TUE (MWB เดมิ)  D P D  
MAA    
KC  D  
PPC   E P D  
CHP   D P  
TZ    D P        
OKF   D E P        
TUAH   E  
TNFC   D  
MIH    
LUF  C D  
BIZ   D  
AFL    
SIC1    
Pracharat   C  

 

 

 

หมายเหตุ    
C หมายถงึ ประธานกรรมการ             P หมายถงึ ประธานกรรมการบรหิาร                EC หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบรหิาร       CEO หมายถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร        
E หมายถงึ กรรมการบรหิาร               D หมายถงึ กรรมการ                                   ID หมายถงึ กรรมการอสิระ                          Audit Com. หมายถงึ กรรมการตรวจสอบ  



เอกสารแนบ 1 

(180)  

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ระดบับริหารสาํหรบัปี 2560 
 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

การถอื
หุน้ (%) 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 

1. นายยอรก์  ไอรลั 
    ถอืหุน้ TU จาํนวน 106,000 หุน้  
     – ผูบ้รหิาร 106,000 หุน้ 
     – คูส่มรส -ไมม่-ี หุน้ 
    ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
 

ประธานเจา้หน้าที่
ดา้นการเงนิกลุม่
บรษิทั (Group 
CFO) 

50 0.00 MBA, 
University of 
Augburg, Germany 

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

2. นายสทุธเิดช  อมรเกษมวงศ ์
    ถอืหุน้ TU จาํนวน -ไมม่-ี หุน้  
    ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
     

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุม่ธุรกจิปลา 

47 - อนุปรญิญา 
อสัสมัชญัคอมเมอรส์ 
คอลเลจ 

2551-2556 – ผูจ้ดัการทัว่ไป 
2548-2550 – ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป 
กลุม่ผลติภณัฑป์ลา บมจ. ไทยยเูน่ียน  
โฟรเซ่น โปรดกัส์

3. นายพรีะศกัดิ ์ บุญมโีชต ิ
    ถอืหุน้ TU จาํนวน -ไมม่-ี หุน้  
    ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
     

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุม่ธุรกจิกุง้ 

48 - ปรญิญาตร ี
National University 
California, USA 

2555-ปัจจุบนั – กรรมการ บมจ.แพค็
ฟู้ด 
2552-2556 – ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป 
กลุม่ผลติภณัฑกุ์ง้ บมจ.ไทยยเูน่ียน 
โฟรเซ่น โปรดกัส ์
2543-2551 – ผูจ้ดัการทัว่ไป บมจ.
ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์

4. นายฟาซอล ซาเฟียต เชยีคห ์
    ถอืหุน้ TU จาํนวน -ไมม่-ี หุน้  
    ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
     

กรรมการผูจ้ดัการ 
บรหิารกลุม่ตลาด
เกดิใหม ่

41 - ปรญิญาโท 
Cornell University 

2550-2556 – Consulting, BOOZ & 
CO. (Dubai) 

5. นายยงยทุธ  เสฏฐววิรรธน์ 
    ถอืหุน้ TU จาํนวน 714,576 หุน้ 
     – ผูบ้รหิาร 117,576 หุน้ 
     – คูส่มรส   597,000 หุน้ 
    ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
ดา้นการเงนิ
องคก์ร 

46 0.01 ปรญิญาโท 
University of New 
Brunswick 

2555-ปัจจุบนั – กรรมการ บมจ.แพค็
ฟู้ด 
2549-2550 – ผูบ้รหิารการเงนิ
สว่นกลาง บมจ. เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์
2547-2549 – ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารเงนิ 
บจ. ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี

6. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การนิ์เยร ์
   ถอืหุน้ TU จาํนวน -ไมม่-ี หุน้ 
   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
    

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชแีละ
ควบคุมผลการ
ดาํเนินงานกลุม่
บรษิทั 

49 - Master Degree in 
Accounting 
DSCG 

2555-2559 – Central Finance 
Director / Thai Union Europe 
2544-2555 – Senior Manager 
(Auditor) / EY 

หมายเหต :ุ  การถอืหุน้  TU และอตัราการถอืหุน้ (%) ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 จากจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 4,771,815,496 หุน้ และนบั
รวมหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
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ประวตัิการทาํผิดกฎหมายของกรรมการและผ ูบ้ริหารของบริษทั 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทุกทา่น ไมม่ปีระวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขอ
อนุญาต ไมม่ปีระวตักิารถกูพพิากษาถงึทีส่ดุใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืกระทาํผดิเกีย่วกบัทรพัยโ์ดยทุจรติ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัเลขานุการบริษทั 
ชื่อ  :  นางปะราลี สขุะตงุคะ  
ตาํแหน่ง  : เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 51 ปี 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร : หลกัสตูรเลขานุการ (CSP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ครัง้ที ่ 28/2559 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
อบรมสมัมนา : พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัใหม)่ / กลต. 
ประสบการณ์การทาํงาน : 2531-2532  พนกังานบญัช ีฝ่ายบญัช ี 
   บรษิทั คาโอคอมเมอรเ์ชยีล จาํกดั 

2532-2535  พนกังานบญัชบีรหิาร ฝ่ายบญัชบีรหิาร  
 บรษิทั แอ๊บบอตแลบบอราตอรีส่ ์จาํกดั 
2535-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหุน้ TU ทีถ่อื : -ไมม่-ี หุน้ (ณ วนัที ่31 มกราคม 2561) 

คุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทั 

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นธุรกจิ บญัช ี กฎหมาย กฎระเบยีบของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน
จาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่องการกาํกบัดแูลกจิการ 

3. เขา้ใจบทบาทหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั หรอืผา่นการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักาปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี คณะกรรมการบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) มมีตใิหแ้ต่งตัง้
เลขานุการบรษิทัเพือ่ชว่ยดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั ในการดแูลบรหิารกจิการใหด้าํเนินไปในทศิทางทีถ่กูตอ้ง โปรง่ใส 
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมบีทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี  

1. ความรบัผดิชอบในการประชุมของผูถ้อืหุน้ 
- ดูแลใหม้กีารสง่หนังสอืเชญิประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกบัรายงานประจําปีและบญัชงีบการเงนิของบรษิทัไปยงัผู้
ถอืหุน้ภายในเวลาตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

- ดแูลและจดัเตรยีมการประชุม ประสานงานจดัการประชุมเพือ่ใหก้ารประชุมสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี
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- พจิารณาวา่หนังสอืแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหล้งคะแนนเสยีงแทนถูกตอ้งหรอืไม ่โดยหนังสอืดงักล่าวตอ้งมกีารลงลายมอืชื่อผู้
ถอืหุน้ จาํนวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู ่ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ และตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่การประชุมในครัง้ใด 

- ดูแลว่าประเดน็ใดบา้งที่มคีวามสาํคญัและต้องใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตแิยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั 
เป็นตน้ 

- ดาํเนินการใดๆ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมถงึการเสนอวาระเพื่อ
บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

- การจดัทาํรายงานการประชุม และจดัเกบ็ไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยั โดยจดัเรยีงตามลาํดบัเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

2. ความรบัผดิชอบในการประชุมของคณะกรรมการ 
- ดแูลใหม้กีารสง่หนงัสอืเชญิประชุม วาระการประชุม เอกสารเกีย่วกบัการประชุมไปยงักรรมการบรษิทัไวใ้ชใ้นการประชมุ
ภายในเวลาอนัควร เพือ่ใหก้รรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษาและไตรต่รองขอ้มลูก่อนเขา้ประชุม  

- ประสานงานฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุม เพือ่ใหม้กีารเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการอยา่งครบถว้น        
- จดัเตรยีมการประชุม สถานทีป่ระชุม และตรวจสอบความครบถว้นขององคป์ระชุม 
- จดัทาํรายงานการประชุมเพือ่เสนอแก่คณะกรรมการบรษิทัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด และจดัเกบ็ไวใ้นทีท่ี่
ปลอดภยั โดยจดัเรยีงตามลาํดบัเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

3. หน้าทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
- ดแูลและนําเสนอขอ้บงัคบัของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัและจดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการ 

- ดแูลและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญัและควบคุมระบบการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 
- ดแูลขอ้มลูทางทะเบยีนต่างๆ ของบรษิทั และทาํใหข้อ้มลูดงักลา่วมคีวามถกูตอ้งเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
- ตดิต่อประสานงานกบันายทะเบยีนบรษิทัเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางทะเบยีน 

4. บทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีหรอืหลกับรรษทัภบิาล 
- รายงานและเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

- จดัทาํนโยบายหรอืแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
- ตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

5. การจดัทาํรายงานประจาํปี โดยเปิดเผยสาระสาํคญัตามทีก่ฎหมายกาํหนด เพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในวนัประชุมสามญัประจาํปี โดย
รายงานประจาํปีตอ้งมขีอ้ความทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

6. ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณะกรรมการ 
- ใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบยีบ
และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลกจิการ 

- จดัใหม้กีารใหค้าํแนะนําแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่
- ดาํเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งตามขอ้กาํหนดกฎหมาย พรอ้มทัง้
เกบ็รกัษารายงานดงักลา่ว 

- จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อยที่ม ีนัยสาํคญั  
(มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาํไรขาดทนุรวมของปีบญัชีล ่าสดุ) 
 

รายชื่อบริษทัย่อย 
 
รายชื่อกรรมการ 

บจ.ไทยรวมสนิ
พฒันา

อุตสาหกรรม
(TUM) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน 
ซฟู้ีดส ์(COSI) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน 
โฟรเซ่น โปรดกัส ์

(COSF) 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
ยโุรป (เดมิชื่อ 
MW Brands 

SAS) 
นายไกรสร จนัศริ ิ XX /   
นายชาน ฮอน กติ //    
นายเชง นิรตุตนิานนท ์ // / / / 
นายชวน ตัง้จนัสริ ิ //    
นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ // / / X 
นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ   /  
นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์    / 
นายทว ีตัง้จนัสริ ิ /    
นายชาน ตนิ ช ู /   / 
นายนคร นิรตุตนิานนท ์ /    
นายนรนิทร ์นิรุตตนิานนท ์ /    
Mr. Bryan Rosenberg (Frozen Operation)   X  
Mr. Valentin Ramirez (Ambient Operation)   X  
Mr. David Sankowicz Cyrill    Group General 

Counsel 
Mr. Paul Reenan    // 
Mr. Stephane Re    CFO of 

operations in 
Europe 

หมายเหตุ  

XX = ประธานกรรมการ  X = ประธานกรรมการบรหิาร  // = กรรมการบรหิาร  / = กรรมการ 

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานผ ูต้รวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลปฏิบตัิงานของบริษทั 

 

ชื่อ : นายปองพล ผลพิชื  

ตาํแหน่ง : ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ 
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย  ุ : 38 ปี 

การศึกษา : ปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน: 2560 – ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
   2550 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ 
   2549 - ม.ค. 50 บรษิทั เอสซไีอ ดบัเบิล้ อมิแพค จาํกดั (ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช)ี 
   2544 - 2549 บรษิทั บญัชกีจิ จาํกดั (หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  เลขที ่8549 / สภาวชิาชพีบญัช ี

หลกัสตูรที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
 :  Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2556 
 :  Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2559 
 : Anti Corruption Workshop ปี 2560 

หลกัสตูรอื่นๆ  
 

ชื่อหลกัสตูร ผูจ้ดัอบรม ปี 

Pre-Certified Internal Auditor (CIA) 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2559 

Internal Audit Forum no. 1/2016 บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2559 

ERM Forum no. 1/2016 : Beyond risk identification What and how บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2559 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 ภาษเีงนิได ้และประเดน็ทางบญัชต่ีางๆ PwC และ TU Consolidation Team 2559 

PwC Forensics Summit บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2560 

ประเดน็ทางบญัชเีกีย่วกบัทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
และผลประโยชน์พนกังาน บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2560 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ทีค่วรรู ้ บจ. เอน็ วาย ซ ีแมนเนจเมนท ์ 2560 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

สาํหรบัที่ผ่านมา กลุ่มบรษิทัไดม้กีารเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการวดัมลูค่าที่ดนิจากวธิรีาคาทุน/การตรีาคา
ใหมเ่ป็นวธิรีาคาทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุม่บรษิทั กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปรบั
งบการเงนิยอ้นหลงัสําหรบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้แสดงในส่วนถดัไป 
ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมม่กีารประเมนิและตรีาคาทรพัยส์นิใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัช ีแต่อยา่งไรกต็าม ทุกวนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน หรอืเมื่อมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะทําการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
หรอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย หากมขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีรายการค่าความนิยมและสินทรพัย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงนิในจํานวนเงนิที่เป็น
สาระสําคญั ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มบรษิทัจําเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจําทุกปี 
หรอืเมื่อมขีอ้บ่งชี้ของการดอ้ยค่า รวมถงึการระบุหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่าความนิยม กลุ่มบรษิทัประเมนิ
มูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์ (Value-in-use) ของค่าความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนโดยใช้วธิคีิดลดกระแสเงนิสด (Discounted 
Cash Flow Model) โดยพจิารณาจากขอ้สมมตฐิานต่างๆ ซึง่ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทั เช่น อตัราการเตบิโตของ
รายได ้และอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตใหเ้ป็นมลูคา่ปัจจุบนั 
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การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดม ัน่ในคณุค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารกําหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.1.1  การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํวนั และการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ  
       1.1.2 การปฏบิตัติอ่คูค่า้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 
√ 

√ 

 

1.2  มขีอ้กําหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้้บรหิารและพนักงานปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรกัษา
จรรยาบรรณ ทีค่รอบคลมุถงึ 

       1.2.1  มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (code of conduct) สาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ทีเ่หมาะสม 
       1.2.2  มขี้อกําหนดห้ามผู้บรหิารและพนักงานปฏบิตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใหพ้นักงานลงนามรบัทราบขอ้กําหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี 
รวมทัง้มกีารเผยแพร ่code of conduct ใหแ้กพ่นกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 

 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

 

 

 

 

 
 

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลการปฏบิตั ิ
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

 
√ 
 

√ 

 

 
 

√ 

1.4 มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัิตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มกีระบวนการทีท่าํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

1.4.2 มกีระบวนการทีท่าํใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลา
อนัควร  
 1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระทาํทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 

 

√ 
√ 
 
√ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกบัดแูล (Oversight) และพฒันาการ
ดาํเนินการด้านการควบคมุภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิอ์าํนาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

√  

                                           
1 บรษิทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งของบรษิทั 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.2  คณะกรรมการกํากบัดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

√  

2.3  คณะกรรมการกํากบัดูแลใหบ้รษิทักําหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถู้กต้องตาม
กฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาททีส่าํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน 
และผูร้บัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิ 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชี่ยวชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
หรอืสามารถขอคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ ได ้

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถน่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นอสิระใน
การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมี
อทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระ ในจาํนวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการกํากบัดูแลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายใน ในองคก์ร ซึ่งครอบคลุมทัง้การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม ขอ้มลูและการสื่อสาร และการ
ตดิตาม 

√  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้ม ีโครงสรา้งสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส ัง่การและความรบัผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรล ุวตัถปุระสงค  ์ภายใต้การกาํกบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูกําหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยพจิารณาถงึ
ความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มกีารควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น 
แบง่แยกหน้าทีใ่นสว่นงานทีส่าํคญั ซึง่ทาํใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้
ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้   

√  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูกาํหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัอํานาจหน้าที ่
ความรบัผดิชอบ และการสือ่สารขอ้มลู 

√  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

√  

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งม ัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรที่ม ีความร ู้ความสามารถ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิัทมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถที่
เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

√  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ การสื่อสารกระบวนการเหล่าน้ี
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

√  

4.3  บรษิทัมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 √ 

4.4  บรษิทัมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน เช่น การจดัระบบทีป่รกึษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

√  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดตาํแหน่ง (succession plan) ทีส่าํคญั √  
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5. องคก์รกาํหนดให้บคุลากรมีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพ่ือให้บรรล ุตามวตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสือ่สารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อ
การควบคมุภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณทีีจ่าํเป็น 

√  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้รหิารกําหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลั ที่
เหมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาว
ของบรษิทั 

√  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นใหส้ามารถเชือ่มโยง
กบัความสาํเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคมุภายในดว้ย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไม่ใหม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไป ในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
บุคลากรแต่ละคน 

√  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบแุละประเมินความเสี่ยงต่างๆ   ที่
เกี่ยวข้องกบัการบรรล ุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถงึสทิธหิรอืภาระผูกพนัของบรษิทัได้
ถกูตอ้ง  มมีลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

√  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงนิ โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่สําคญั เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกจิ 

√  

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ √  

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบายการบรหิารความเสีย่งให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

√  

7. องคก์รระบแุละวิเคราะหค์วามเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรล ุวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างครอบคลุมทัว่
ท ัง้องคก์ร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่าย
งาน และหน้าทีง่านต่างๆ   

√  

7.2  บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถงึ
ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การดาํเนินงาน การรายงานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

√  

7.3  ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง √  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.4  บรษิทัไดป้ระเมนิความสาํคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้  

√  

7.5  บรษิัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสี่ยงนัน้ 
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรอืการร่วมรบัความ
เสีย่ง (sharing) 

√  

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรล ุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น การจดัทํารายงาน
ทางการเงนิเทจ็ การทาํใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน 
(management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ป
ซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

√  

8.2  บรษิัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่
กําหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ย
ว่า ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นักงานกระทําไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิัทไวสู้งเกิน
ความเป็นจรงิ จนทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทุจรติ และมาตรการ
ทีบ่รษิทัดาํเนินการเพือ่ป้องกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ 

√  

8.4 บรษิทัไดส้ือ่สารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้ √  

9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอ
แลว้  

√  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการทําธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอ
แลว้ 

√  

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

√  

 

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรล ุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การดาํเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

√  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2  บรษิทัมมีาตรการควบคมุภายในทีก่าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการตา่งๆ อยา่ง
เหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกี่ยวกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิาร
ทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่าง
ชดัเจน รดักุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจรติได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงนิและอํานาจอนุมตัิของ
ผูบ้รหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ขัน้ตอนการจดัซื้อและวธิกีารคดัเลอืกผูข้าย การ
บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซื้อ ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรอืการเบกิใชเ้ครื่องมอืต่างๆ 
เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการสาํหรบักรณีตา่งๆ ดงันี้ 

 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกนั 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรบัปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บรษิัทอนุมตัธุิรกรรมหรอืทําสญัญากบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีลผูกพนับรษิัทใน
ระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ การใหกู้ย้มื การคํา้ประกนั บรษิทัไดต้ดิตามใหม้ัน่ใจแลว้ว่า 
มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตามการชาํระคนืหนี้
ตามกาํหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

10.3 บรษิทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมคีวามหลากหลายอยา่งเหมาะสม เชน่ การควบคมุแบบ manual 
และ automated หรอืการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

√  

10.4 บรษิทักําหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกจิ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

√  

10.5 บรษิทัมกีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นตอ่ไปนี้ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพือ่เป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคอื  

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       

√  

11. องคก์รเล ือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรล ุ
วตัถปุระสงค  ์

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรกาํหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตังิานและ
การควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บรษิทัควรกาํหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม √  

11.3 บรษิทัควรกาํหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม √  

11.4  บรษิทัควรกาํหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยใีหม้ี
ความเหมาะสม 

√  
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12. องคก์รจดัให้ม ีกิจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดส่ิงที่คาดหวงัและข ัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อให้
นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามใหก้ารทําธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัทิี่กําหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิทั เกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืนําผลประโยชน์ของ
บรษิทัไปใชส้ว่นตวั   

√  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมกระทาํโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ √  

12.3 บรษิัทมนีโยบายเพื่อให้การพจิารณาอนุมตัิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเป็นสําคญั และ
พจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระทาํกบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

√  

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้
บุคคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ ถอืปฏบิตั ิ (หากบริษทัไม่มีเงนิ
ลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อน้ี) 

√  

12.5  บรษิทักาํหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและ
พนกังาน 

√  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รบัการนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

√  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ √  
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมลูที่เกี่ยวขอ้งและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทักาํหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ทีม่คีณุภาพ
และเกีย่วขอ้งต่องาน 

√  

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู  √  

13.3 บรษิทัดาํเนินการเพือ่ใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่าํคญัอยา่งเพยีงพอสาํหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 
ตวัอยา่งขอ้มลูทีส่าํคญั เช่น รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบตอ่บรษิทั ทางเลอืก
ต่างๆ 

√  

13.4 บรษิทัดาํเนินการเพือ่ใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุ
ขอ้มลูทีจ่าํเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามที่
กฎหมายกาํหนด  

√  

13.5 บรษิทัดาํเนินการเพือ่ใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพือ่ใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย เชน่ การบนัทกึขอ้
ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรือ่งทีพ่จิารณา ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่ม่
เหน็ดว้ยกบัเรือ่งทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

√  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บรษิทัมกีารดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารสาํคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณทีีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในวา่มขีอ้บกพร่องในการควบคมุภายใน 
บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้  

 

√ 

√ 

 

14. องคก์รสื่อสารข้อมลูภายในองคก์ร ซึ่งรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในที่จาํเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมชีอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพือ่
สนบัสนุนการควบคมุภายใน  

√  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทีส่าํคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิทั
สามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอืสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่อ้งการ เชน่ การ
กาํหนดบุคคลทีเ่ป็นศนูยต์ดิต่อเพือ่ใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิตอ่
สอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามที่
คณะกรรมการรอ้งขอ การจดักจิกรรมพบปะหารอืระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนอืจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นตน้    

√  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพือ่ใหบุ้คคลตา่งๆ ภายในบรษิทัสามารถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

15. องคก์รได้สื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกบัประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมชีอ่งทาง
การสือ่สารทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการควบคุมภายใน เชน่ จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

√  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รสามารถแจง้

ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้ม ัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัดาํเนินไปอย่างครบถว้น 
เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบรหิารและ
พนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ กาํหนดใหแ้ต่ละสว่นงาน
ตดิตามการปฏบิตั ิ และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

√  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไวโ้ดยการประเมนิตนเอง และ/ √  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั √  

16.4 ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ √  

16.5 บรษิทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  √  

16.6 บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  

17. องคก์รประเมินและสื่อสารข้อบกพรอ่งของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผ ูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และดาํเนินการเพือ่ตดิตามแกไ้ขอยา่ง
ทนัทว่งท ีหากผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

√  

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์หรอืสงสยัวา่มี
เหตุการณ์ทุจรติอยา่งรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย  หรอืมกีารกระทาํทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบตอ่
ชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ริม่ดาํเนินการ
จดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

√ 

 

√ 
 
√ 
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