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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) เร่ิมจดทะเบียนก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2531 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและส่งออก
อำหำรทะเลแช่แข็งดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 25 ลำ้นบำท จำกนั้น ในปี 2537 ไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน โดยเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2537 และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” พร้อม
ทั้งตรำสัญลกัษณ์ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน 2558 โดยตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีกำรด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยกำรบริหำรจดักำรท่ี
มุ่งเนน้ใหค้วำมส ำคญัตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบ กำรแปรรูป กำรผลิต ตลอดจนกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนอยำ่งเคร่งครัด  

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท  

ในแต่ละปีคณะกรรมกำรจะพิจำรณำทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้ำหมำยของกลุ่มบริษทั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ในปีน้ีก็เช่นกนั คณะกรรมกำรไดท้บทวนและพิจำรณำแลว้มีมติวำ่ วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์
กลยทุธ์ และเป้ำหมำย ท่ีบริษทัตั้งไวมี้ควำมเหมำะสม ดงันั้น จึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลงแต่อยำ่งใด และจะผลกัดนัสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ใหบ้รรลุพนัธกิจท่ีบริษทัก ำหนดไวต้่อไป 

วสัิยทศัน์ 
มุ่งมัน่สู่ควำมเป็นผูน้ ำทำงดำ้นอำหำรทะเลท่ีน่ำเช่ือถือท่ีสุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำใหค้งไวแ้ก่คน

รุ่นต่อไป 

พนัธกจิ  
กำรเป็นผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงในอุตสำหกรรมอำหำรทะเล และสร้ำงควำมแตกต่ำงท่ีดีให้เกิดข้ึนจริงต่อผูบ้ริโภค ลูกคำ้ และ

แนวทำงกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร 
ภำยในปี พ.ศ. 2565 ไทยยเูน่ียนตั้งเป้ำหมำยท่ีจะต่อยอดธุรกิจเชิงกลยทุธ์ รวมถึงพฒันำบุคลำกรทัว่โลกเพ่ือน ำไปสู่ควำมยัง่ยนื เรำ

จะสร้ำงผลก ำไรท่ีเติบโตตลอดจนกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ โดยสอดคลอ้งไปกบัเป้ำหมำยท่ีจะบรรลุก ำไรสุทธิเติบโตในอตัรำ
ร้อยละ 5 – 6 ต่อปี เรำยงัคงมุ่งท่ีจะท ำงำนร่วมกนัเพ่ือผลกัดนักำรสร้ำงผลก ำไรจำกกำรลงทุนเชิงกลยทุธ์ในทั้ง เรด ล็อปสเตอร์ และอะ
แวนติ นอกจำกน้ีเรำจะยงัคงมุ่งหนำ้สร้ำงควำมเติบโตในธุรกิจนวตักรรม เช่น Ingredients ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่ำ และอำหำรสตัวเ์ล้ียง ทั้งน้ี 
คณะผูบ้ริหำรยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรทรัพยำกรในองค์กร และยึดมัน่ในวิสัยทศัน์องค์กรท่ีมุ่งสู่กำรเป็นผูน้ ำทำงดำ้นอำหำร
ทะเลท่ีน่ำเช่ือถือท่ีสุดของโลก ทั้งหมดน้ีคือหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ 

ศักยภาพทางการแข่งขนั 
บริษทัมีศกัยภำพทำงกำรแข่งขนัหลำยประกำร  ดงัน้ี 

1. บริษทัเนน้ผลิตสินคำ้ท่ีไดม้ำตรฐำนมีคุณภำพสูงดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภำพและเทคโนโลยกีำรผลิตสินคำ้ท่ีดี ประกอบกบั
ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ทุกขั้นตอนจึงท ำใหสิ้นคำ้ของบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพระดบัโลก ดงัน้ี 
- ISO 9001:2015 ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกลของสถำบนั Joint Accreditation System of Australia and New 

Zealand (JAS-ANZ) 
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- ISO 14001:2015 ระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จำกสถำบนั United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
- ISO/IEC 17025 กำรรับรองควำมสำมำรถของหอ้งปฏิบติักำรสอบเทียบและห้องปฏิบติักำรทดสอบ  จำกส ำนกังำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม ซ่ึงเป็นระบบกำรจดักำรคุณภำพของห้องปฏิบติักำร กรมวิทยศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข และ
ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ (ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ISO 50001:2011 ระบบกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
- BRC7 Global Standard for Food Safety ไดรั้บกำรรับรองจำกสถำบนั Joint Accreditation System of Australia and New 

Zealand (JAS-ANZ) 
- FDA กำรรับรองมำตรฐำนจำกองคก์ำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำ 
- International Food Standard Version 6 (IFS6) จำก SGS – International Certification Service GmbH (Germany) 
- Kosher Certificate จำกสถำบนั Union of Orthodox Jewish Congregations of America 
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จำกกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชำกำรเกษตร 
และ HACCP USFDA จำกสถำบนั SGS (Thailand) โดยเป็นระบบท่ีเนน้ถึงควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นส ำคญั  ซ่ึงเป็น
กำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุม เป็นระบบกำรประกันคุณภำพดำ้นควำมปลอดภยัของอำหำรท่ีสำมำรถ
ป้องกนัอนัตรำยหรือส่ิงปนเป้ือนทำงดำ้นชีวภำพ เคมี และกำยภำพไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ตลอดจนก ำหนดวิธีกำรป้องกนั
และแกไ้ขในจุดวกิฤติท่ีตอ้งควบคุม (CCP) เพื่อใหมี้ควำมปลอดภยั และไดม้ำตรฐำนตำมหลกัสำกล   

- Good Manufacturing Practices (GMP) โดยถือว่ำเป็นบริษทัท่ีมีคุณภำพกำรผลิตอำหำรแช่แข็งเพ่ือกำรส่งออก  ท่ีผ่ำนกำร
รับรองจำกกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว ์กรมวิชำกำรเกษตร และส ำนักงำนสำธำรณสุข จงัหวดั
สมุทรสำคร   

- HALAL เคร่ืองหมำย "ฮำลำล" จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 
- Best Aquaculture Practices (BAP) จำกสถำบัน Aquaculture Certification Council, Inc. มำตรฐำนรับรองกระบวนกำร
เพำะเล้ียงและแปรรูปกุ้ง ครอบคลุมทั้ งโรงเพำะฟักอนุบำลลูกกุ้ง ฟำร์มกุ้ง และโรงงำนแปรรูปกุ้ง โดยเน้นเร่ืองควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ควำมใส่ใจกบัควำมปลอดภยัของสินคำ้อำหำรและควำมสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัของ
สินคำ้ได ้

- Supplier Quality Management System (SQMS) ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของผู ้ผลิต  จำก บจ. เอสเอไอ โกบอล 
(ประเทศไทย) 

- Thai Industrial Standard (TIS18001:2554) / มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) เป็นมำตรฐำนระบบจดักำรอำชีวอนำ
มยัและควำมปลอดภยั จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 

- Occupational Health and Safety (OHSAS18001:2007) มำตรฐำนระบบจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัซ่ึงก ำหนดข้ึน 
โดยอำ้งอิง BS8800 มำตรฐำนของประเทศต่ำงๆ 

- Marine Stewardship Council (MSC) ผลิตภณัฑท่ี์ผำ่นกำรผลิตอยำ่งย ัง่ยืน มำตรฐำนกำรประมงวดัควำมยัง่ยนืของกำรประมง
จบัสตัวน์ ้ ำ 

2. กลุ่มบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูผ้ลิตอำหำรทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องรำยใหญ่ ดว้ยก ำลงักำรผลิตเฉพำะในประเทศ ปลำทู
น่ำ กุ้ง ปลำซำร์ดีนและแมคเคอเรล และอำหำรสัตวเ์ล้ียง ในปริมำณถึง 610,000  100,000  106,000  และ 49,000 ตันต่อปี
ตำมล ำดบั  จึงท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตต ่ำ  ดว้ยกำรประหยดัจำกขนำดของธุรกิจ  (Economy of  Scale) 

3. บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ คือ บจ. ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส์ เป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรคำ้  “Chicken of the Sea” จดัเป็นแบรนด์
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋องอนัดบั 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกำ และแบรนด ์“Genova” ผลิตภณัฑป์ลำทูน่ำพรีเม่ียม จึงเป็นกำรเพ่ิม
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ฐำนกำรตลำดของบริษทัให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน นอกจำกน้ี ก็ยงัมีกลุ่มทียอีู (TUE GROUP) หรือเดิมเรียกกลุ่มเอ็มดบับลิวแบรนด ์
(MW Brands) ท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ไปลงทุนในอตัรำ 100% ก็ยงัเป็นเจำ้ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้อีกหลำยแบรนด ์ไดแ้ก่ 

- “John West” แบรนดอ์ำหำรทะเลบรรจุกระป๋องอนัดบั 1 ในประเทศองักฤษ ไอร์แลนด ์และเนเธอร์แลนด ์ 
- “Petit Navire” แบรนดอ์ำหำรทะเลบรรจุกระป๋องอนัดบั 1 ในประเทศฝร่ังเศส 
- “Parmentier” ซูเปอร์พรีเม่ียมแบรนดซ์ำร์ดีนบรรจุกระป๋องอนัดบั 1 ในประเทศฝร่ังเศส 
- “King Oscar” แบรนดช์ั้นน ำซำร์ดีนอนัดบั 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกำ นอร์เวย ์และออสเตรเลีย 
- “Mareblu” แบรนดทู์น่ำบรรจุกระป๋องอนัดบั 2 ในประเทศอิตำลี 
- “Rugenfisch” “Hawesta” “Ostsee Fisch” and “Lysell” แบรนดอ์ำหำรทะเลชั้นน ำในประเทศเยอรมนี 
- “Les Pecheries de Chez Nous” แบรนดล์อ็บสเตอร์ในประเทศแคนำดำ 

ท ำใหบ้ริษทัมีฐำนกำรตลำดท่ีหลำกหลำย เพ่ิมควำมแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มบริษทั 
4. กำรท่ีบริษทัไดล้งทุนธุรกิจในต่ำงประเทศท ำใหก้ ำลงักำรผลิตเพ่ิมข้ึนเป็นท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยสำมำรถเป็น

ผูผ้ลิตปลำทูน่ำบรรจุกระป๋องอนัดบัท่ี 1 ของโลก และเป็นผูน้ ำในตลำดอำหำรทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋องของโลก 
5. สินคำ้ของกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ในหลำยประเทศทัว่โลก ฐำนของลูกคำ้จึงกวำ้งขวำง ท ำใหส้ำมำรถลดควำมเส่ียงจำก

สภำวะทำงเศรษฐกิจในบำงประเทศได ้  
6. กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในตลำดโลกสูง ซ่ึงนอกจำกสินคำ้จะมีคุณภำพไดม้ำตรฐำนในระดบัรำคำท่ีสำมำรถ

แข่งขนัได ้(Competitive Price) แลว้ ยงัมีทีมกำรตลำดท่ีมีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูง มีกำรเดินทำงไปพบลูกคำ้  เพื่อให้
ทรำบควำมตอ้งกำร และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคำ้ตลอดเวลำ 

7. กลุ่มบริษทัมีอำหำรทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋องหลำยชนิดประกอบกบัมีหอ้งเยน็ซ่ึงใชเ้ก็บวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปขนำดใหญ่
ถึง 135,000 ตนั จึงท ำให้บริษทัสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้ งชนิดของสินคำ้และปริมำณกำรสั่งซ้ือสินคำ้เป็น
จ ำนวนมำกได ้ 
นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรของบริษทัยงัมีประสบกำรณ์ในธุรกิจอำหำรทะเลแช่แขง็มำนำน มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยำ่งดีใน

วงกำร  และบริษทัยงัมีบุคลำกรในระดบัปฏิบติัท่ีมีควำมสำมำรถ มีควำมเช่ียวชำญในกำรท ำงำน จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัมีกำร
ขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองตลอดมำ 

กลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน 

ปี 2561 นับเป็นอีกปีท่ีทำ้ทำยส ำหรับไทยยเูน่ียน ปัจจยัต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลทัว่โลกท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
อตัรำกำรเติบโตท่ีชะลอตวัลงในตลำดหลกั ประกอบกับรำคำวตัถุดิบท่ีอยู่ในระดบัสูง ยงัคงสร้ำงแรงกดดนัต่อธุรกิจของไทยยูเน่ียน 
นอกจำกน้ี ผลประกอบกำรในปี 2561 ยงัไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนในตลำด (อำทิเช่น กำรขำดตลำดของปริมำณปลำทูน่ำครีบ
เหลือง และเงินบำทท่ีแขง็ค่ำข้ึน) เป็นผลให้ผลประกอบกำรของบริษทัในคร่ึงแรกของปี 2561 ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้งรุนแรงจำกปัจจยั
ในตลำดเหล่ำน้ี อยำ่งไรก็ตำม บริษทัสำมำรถพลิกฟ้ืนสถำนกำรณ์กลบัมำมีผลประกอบกำรณ์ท่ีดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี   

แม้จะเผชิญภำวะตลำดท่ีท้ำทำย แต่บริษัทสำมำรถท ำผลงำนได้ดีในหลำยด้ำน ผนวกกับควำมมีวินัยในกำรลดต้นทุนกำร
ด ำเนินงำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดมี้กำรพิจำรณำและตดัสินใจอยำ่งรอบคอบในกำรขำยกิจกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน รวมทั้ง ได้
มีกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คำ้งคงคลงัจนสำมำรถกลบัรำยกำรค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำก และยงัคงยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และแผนงำนเชิงกลยทุธ์ อนัประกอบไปดว้ยเสำหลกัหกประกำร (นวตักรรม ควำมยัง่ยืน ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินงำน กำรควบรวม
และกำรเขำ้ซ้ือกิจกำร กำรพฒันำพนกังำนท่ีมีศกัยภำพทัว่โลก และกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบเชิงกลยทุธ์)  
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ในอนำคตบริษทัจะยงัคงด ำเนินตำมแผนกลยทุธ์ท่ีเรำไดว้ำงไว ้โดยเนน้กำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งและเสริมทพัธุรกิจหลกั เพ่ือมุ่งสู่
กำรเติบโตท่ีสร้ำงผลก ำไรให้กบับริษทั นอกจำกน้ี บริษทัจะทุ่มเทยิ่งข้ึนในกำรพฒันำกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้กำ้วหน้ำมำกยิ่งข้ึน 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำ บริษทัยงัคงกำ้วน ำทิศทำงผูบ้ริโภคและตลำด โดยมีแผนกลยุทธ์ท่ีชดัเจนในกำรเจริญเติบโตจำกธุรกิจหลกั (Organic 
growth) และจำกกำรลงทุนและกำรเขำ้ซ้ือกิจกำร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและขยำยฐำนธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภำพ
ของกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบและกำรกระจำยสินคำ้ใหก้บับริษทัในเครือ 

1. นวตักรรม: พฒันำควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภค และกำรสร้ำงค่ำนิยม 

นวตักรรมคือกลยุทธ์หลกัของไทยยูเน่ียน ท่ีช่วยสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืน และมีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำหนดอนำคตกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ศูนยน์วตักรรม หรือ Global Innovation Center (GIC) ท่ีก่อตั้งโดยไทยยูเน่ียน 
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัมหิดลในปี 2558 คือศูนยว์จิยัและพฒันำระดบัโลกในกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และกระบวนกำร
ผลิตรูปแบบใหม่ ท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่ำใหก้บัธุรกิจอำหำรทะเลของไทยยเูน่ียน 

ในปี 2561 กำรวิจัยและพัฒนำของศูนย์ GIC มุ่งเน้นไปท่ีกำรวิจัยและพัฒนำใน 5 ด้ำน ได้แก่ ปลำ กุ้ง อำหำรสัตว์เล้ียง 
ส่วนประกอบอำหำร และกำรเพ่ิมผลผลิต จำกท่ีบริษทัไดน้ ำผลวิจยัและพฒันำของศูนย ์GIC มำใชใ้นกำรสร้ำงผลิตภณัฑใ์หม่
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรผลิต โดยตั้งเป้ำหมำยไวว้ำ่จะน ำผลงำนเหล่ำน้ีออกสู่ตลำดโลก 

กำรลงทุนในศูนย ์GIC ได้น ำไปสู่กำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์ด้ำนนวตักรรมใหม่ท่ีหลำกหลำย ยกตวัอย่ำงเช่น Fresh Tuna หรือ
ผลิตภณัฑ์ปลำทูน่ำพลำสเจอร์ไรซ์ใหม่ และ Mirror Packaging ซ่ึงเป็นนวตักรรมบรรจุภณัฑ์พลำสติกส ำหรับอำหำรแปรรูป 
กำรลงทุนในศูนย์ GIC ยงัส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ Marine Ingredients ของบริษัท ท่ี เป็นกำรใช้ประโยชน์จำก
ส่วนประกอบของสัตวท์ะเลท่ีมีคุณภำพสูงมำสกดัเพ่ือน ำมำใชเ้พ่ิมคุณค่ำทำงโภชนำกำรให้กบักลุ่มผลิตภณัฑ์นมผงของเด็ก
ทำรกรวมทั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ีน ไดแ้ก่ เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม และโภชนำกำรทำงคลินิก ควำมพยำยำมเหล่ำน้ีไดถู้กแปลง
เป็นกำรด ำเนินงำนเชิงอุตสำหกรรมคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 เม่ือไทยยเูน่ียนไดเ้ปิดโรงกลัน่น ้ ำมนัปลำทูน่ำล ้ำสมยั
ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีกำรสกดัและกำรกลัน่น ้ ำมนัปลำทูน่ำแบบพรีเม่ียมท่ีทนัสมยั โดยเรำมีเป้ำหมำยวำ่จะเร่ิม
ด ำเนินกำรน ำผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปลำทูน่ำแบบพรีเม่ียมออกสู่ตลำดในช่วงตน้ปี 2562 ในอนำคต นวตักรรมจะมีบทบำทส ำคญั
มำกข้ึนกบัธุรกิจของไทยยเูน่ียน และคำดว่ำจะมีส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อกำรเติบโตในส่วนของรำยได้
ใหก้บับริษทั  

2. กำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน: สร้ำงมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ ตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำควำมยัง่ยืน
ขององคก์ำรสหประชำชำติ 

ในกำรเป็นผูผ้ลิตอำหำรทะเลชั้นน ำท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจมำกท่ีสุดของโลก ควำมยัง่ยืนหยัง่รำกในหน่วยธุรกิจหลกัของเรำ 
และเป็นมำตรฐำนท่ีวดัผลไดซ่ึ้งใชเ้ป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ไทยยเูน่ียนรับบทบำทผูน้ ำในดำ้น
ควำมยัง่ยนืในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลโลก โดยในปี 2558 ไทยยเูน่ียนใหค้  ำมัน่ “SeaChange®” กลยทุธ์ควำมยัง่ยนืทัว่โลกซ่ึง
ครอบคลุม 4 หวัขอ้หลกั โดยมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน    

2.1 กำรจดัหำวตัถุดิบอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ: ไทยยเูน่ียนส่งเสริมกำรใชร้ะบบกำรตรวจสอบยอ้นกลบัอยำ่งเต็มรูปแบบ 
และมุ่งสู่กำรท่ีปลำทูน่ำทั้งหมด ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑภ์ำยใตแ้บรนดข์องไทยยเูน่ียนจะตอ้งมำจำกแหล่งประมง
ท่ีได้รับกำรรับรองจำก Marine Stewardship Council (MSC) หรือมำจำกแหล่งท่ีมีโครงกำรพฒันำกำรทำงประมง 
(Fishery Improvement Project : FIP) ซ่ึงตั้งเป้ำหมำยวำ่จะท ำให้ไดอ้ยำ่งนอ้ยร้อยละ 75 ภำยในปี 2563 ภำยใตเ้ป้ำหมำย
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ดงักล่ำว โดยไดเ้ปิดตวัและให้กำรสนบัสนุนอยำ่งต่อเน่ืองในโครงกำรพฒันำกำรประมงในปี 2561 และเปิดเผยรำยงำน
ควำมคืบหนำ้พนัธกิจต่อปลำทูน่ำฉบบัแรก 

2.2 กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรมและถูกตอ้งตำมกฎหมำย: เป้ำหมำยคือกำรท่ีพนกังำนท ำงำนอยำ่งปลอดภยั ไดรั้บ
กำรจำ้งงำนอยำ่งถูกกฎหมำยและไดรั้บสิทธ์ิอนัสมควร ไม่วำ่จะเป็นพนกังำนท่ีโรงงำน หรือแรงงำนในระบบห่วงโซ่
อุปทำนก็ตำม ในปีน้ี ไทยยเูน่ียนไดเ้ปิดตวัโครงกำรพฒันำเรือประมง และแนวปฏิบติัดำ้นแรงงำนบนเรือประมงซ่ึงเป็น
บริบทต่อยอดจำกจรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบติัดำ้นแรงงำนของไทยยเูน่ียน เพ่ือเป็นแนวทำงใหก้บัเรือประมงซ่ึง
จดัหำวตัถุดิบใหก้บับริษทั รวมถึงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนดำ้นแรงงำนและจริยธรรมในภำคกำรประมง  

2.3 กำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบ : ไทยยูเน่ียนริเร่ิมโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนทันสมัย มี
ประสิทธิภำพ และมีนวตักรรมเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็สำมำรถช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจำกน้ี ยงัให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำกในดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน ยกตวัอยำ่งโครงกำรต่ำงๆ 
ในดำ้นน้ี อำทิเช่น กำรส่งเสริมควำมตระหนกัรู้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรปรับปรุงกระบวนกำรแช่เยือกแขง็และโรงงำนแช่
เยือกแข็ง ปรับปรุงประสิทธิภำพน ้ ำในบ่อน ้ ำท้ิง กำรน ำน ้ ำท้ิงกลบัมำใชใ้หม่ กำรสร้ำงก๊ำซชีวภำพจำกน ้ ำท้ิง และกำร
ปรับปรุงอตัรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยดุงำน  

2.4 กำรดูแลชุมชน: บริษทัตอ้งกำรสร้ำงผลกระทบท่ีดีและเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัแก่ชุมชน โครงกำรดำ้นควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม งำนเพ่ือชุมชน และกำรมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินจะช่วยพฒันำชีวติและโรงงำนของผูท่ี้พกัอำศยัอยูใ่กลเ้คียง และ
ท ำงำนกบับริษทั ในปี 2561 ไดเ้ปิดตวักลยทุธ์ในกำรดูแลปัญหำพลำสติกในทะเล โดยใชส่ื้อวิดีโอแนะน ำให้พนกังำน
และชุมชนตระหนกัถึงส่ิงท่ีตนสำมำรถท ำไดเ้พ่ือช่วยลดกำรใชพ้ลำสติก นอกจำกน้ียงัมีแผนกำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์
และกำรประกำศควำมร่วมมือระดับโลกกับโครงกำร Global Ghost Gear Initiative โดยน ้ ำหนักแล้ว อุปกรณ์กำร
ประมงท่ีถูกท้ิงไว ้หรือสูญหำยมีสัดส่วนรำวร้อยละ 70 ของปริมำณพลำสติกในมหำสมุทร และกำรท ำงำนในโครงกำร
น้ีร่วมกบัชุมชนรอบชำยหำดน่ำจะช่วยสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนได ้

ในปี 2561 ไทยยเูน่ียนประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดบักำรผสำนควำมยัง่ยืนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและธรรมำภิบำล
ของบริษทั ไม่เพียงแต่มีโครงกำรผสำนควำมร่วมมือขำ้มแผนกภำยในบริษทัท่ีมีประสิทธิภำพ แต่เรำยงัได้ริเร่ิมโครงกำร 
SeaChange® IGNITE ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งธุรกิจแบรนดส์หรัฐอเมริกำ (ชิคเกน้ออฟเดอะซี) กบัพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ำมอน
เทอเรยเ์บย ์(Monterey Bay Aquarium) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหช้ำวไร่ ชำวนำ และชำวประมงน ำแนวทำงปฏิบติัเพื่อ
ควำมยัง่ยนืไปปรับใชก้บักำรท ำงำนของตน และเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่วตัถุดิบไดม้ำตรฐำนควำมยัง่ยนืระดบัโลก  

3. ควำมเป็นเลิศในกำรปฏิบติังำน: ขบัเคล่ือนสู่กำรเป็นธุรกิจระดบัโลกอยำ่งบูรณำกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตตลอดห่วง
โซ่คุณค่ำอำหำรทะเล  

นบัตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบไปจนถึงกระบวนกำรแปรรูปและกำรผลิตผลิตภณัฑ์บรรจุเสร็จ ไทยยเูน่ียนไดส้ร้ำงเครือข่ำยกำร
ด ำเนินงำนทัว่โลกซ่ึงลว้นด ำเนินกำรผลิตดว้ยมำตรฐำนคุณภำพขั้นสูงสุด 

ไทยยูเน่ียนมีโรงงำนผลิตกว่ำ 20 แห่ง ในทวีป อเมริกำเหนือ ยุโรป แอฟริกำ และเอเชีย ซ่ึงแต่ละโรงงำนได้มาตรฐานทั้ง
ทางด้านเทคนิค และมาตรฐานคุณภาพ อีกทั้ งยงัมีโรงงำนท่ีได้รับกำรรับรองจำกมำตรฐำนอำหำรโคเชอร์และฮำลำลเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรเฉพำะ นอกจำกนั้น ไทยยูเน่ียนยงัมีกำรประเมินและตรวจสอบ
ระบบปฏิบติักำรของโรงงำนตำมเกณฑก์ำรประเมินและใหค้วำมส ำคญักบักำรฝึกอบรมและพฒันำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อสุขภำวะ
และควำมปลอดภยัของพนกังำน กำรแบ่งปันแนวทำงปฏิบติัท่ีดี (Best practice) และกำรสร้ำงวฒันธรรมของกำรพฒันำอยำ่ง
ต่อเน่ืองคือสำระส ำคญัของไทยยเูน่ียน โดยไดเ้พ่ิมต ำแหน่งงำนใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นเลิศในกำรปฏิบติังำน (Operational 
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Excellence) เพ่ือเร่งพฒันำในดำ้นน้ี นอกจำกนั้น กำรเร่ิมน ำระบบ Global SAP มำใชใ้นประเทศไทย และมีแผนท่ีน ำไปใชใ้น
ยโุรป ช่วยให้บริษทัมีระบบกำรท ำงำนแบบเดียวกนัทัว่โลก ก่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกบัธุรกิจท่ีไทยยเูน่ียนเขำ้ซ้ือไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน อีกทั้ง ยงัท ำใหเ้กิดทศันวสิยัทำงกำรเงินในกำรด ำเนินธุรกิจทัว่โลก 

ในเดือนกนัยำยน 2561 ทีมผูบ้ริหำรหน่วยงำน Supply Chain จำกเครือข่ำยทัว่โลกของไทยยเูน่ียนไดม้ำรวมตวักนัท่ีงำนประชุม 
Operational Excellence Summit เป็นคร้ังแรก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ และแนวทำงปฏิบติังำนท่ีดี เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนนั้นสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัมำตรฐำนดชันีช้ีวดัผลควำมส ำเร็จของงำนภำยใตโ้รงงำนผลิตของ
ไทยยเูน่ียนทั้งหมด งำนประชุมดงักล่ำวยงัมุ่งเนน้ถึงกำรประสำนงำนร่วมกนัในเครือข่ำย Supply Chain ของไทยยเูน่ียนทัว่โลก 
รวมทั้งกำรน ำมำตรฐำนและนโยบำยกำรปฏิบติังำนเพื่อควำมเป็นเลิศมำใช ้ไทยยเูน่ียนตระหนักถึงควำมส ำคญัของวินัยกำร
พฒันำอยำ่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนใหพ้นกังำนทุกคนน ำเอำวฒันธรรมกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองมำใชใ้นกำรท ำงำนในแต่ละวนั 

4. กำรควบรวมและเขำ้ซ้ือกิจกำร: เพ่ิมมูลค่ำจำกกำรลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น  

ไทยยเูน่ียนยงัคงด ำเนินกลยทุธ์กำรแสวงหำโอกำสในกำรควบรวมและซ้ือกิจกำรในแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมองหำบริษทัท่ี
สำมำรถช่วยขยำยฐำนทำงกำรตลำด และฐำนส ำหรับกำรเติบโตอยำ่งเขม้แขง็ในอนำคต ในปีผำ่นมำ บริษทัไดเ้ขำ้ลงทุน ดงัน้ี  

1) กำรซ้ือหุน้ส่วนท่ีเหลือจำกบริษทั Thai Union Canada (TUCa)  
2) กำรลงทุนในลกัษณะร่วมทุนกบับริษทั PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ในประเทศอินโดนีเซีย บริษทั DPR 

Group and LLC Maguro ในประเทศรัสเซีย และบริษทั ธรรมชำติ ซีฟู้ด รีเทล จ ำกดั ในประเทศไทย  

นอกจำกน้ี บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัมำกข้ึนกบักำรบูรณำกำรหลงักำรควบรวมกิจกำรและกำรสร้ำงมูลค่ำของธุรกิจท่ีควบรวม
หรือเขำ้ซ้ือ (Deal value realization) หลังกำรเขำ้บริหำรธุรกิจ ส่ิงแรกท่ีไทยยูเน่ียนด ำเนินกำรคือกำรวำงรำกธรรมำภิบำล
องค์กรและนโยบำยในบริษทัท่ีถูกควบกิจกำรตำมแนวทำงกำรบูรณำกำรกิจกำรท่ีควบรวม “100 วนัแรก” และกระบวนกำร
ติดตำมผลประโยชน์ร่วม (Synergy tracking process) เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง ไทยยเูน่ียนยงัคงด ำเนินกำร
สร้ำงประโยชน์สูงสุดจำกกำรลงทุนเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งหมดผำ่นกำรบริหำรจดักำรและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
อยำ่งใกลชิ้ด 

5. กำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล: ยดึถือค่ำนิยมองคก์รเพื่อน ำไปสู่ควำมยัง่ยนืและควำมเจริญเติบโตในอนำคตร่วมกนั  

กำรพฒันำบุคลำกรถือเป็นหัวใจส ำคญัของนโยบำยทรัพยำกรบุคคลของบริษทั กำรทุ่มเทให้กบักำรพฒันำบุคลำกรอยูภ่ำยใต้
หลกักำรท่ีวำ่พนกังำนทุกคนมีควำมส ำคญัต่อไทยยเูน่ียน ดงันั้น จึงใหโ้อกำสในกำรพฒันำท่ีแตกต่ำงกนัตำมควำมตอ้งกำร และ
ควำมพร้อมของแต่ละบุคคล โดยมีวฒันธรรมของไทยยเูน่ียนไดรั้บกำรถ่ำยทอดผำ่นค่ำนิยมองคก์ร 6 ประกำร ประกอบดว้ย 

ค่ำนิยมในดำ้นทศันคติ (VALUES OF ATTITUDE) 
5.1 ควำมมุ่งมัน่ (Passionate) 
5.2 ควำมอ่อนนอ้ม (Humble) 
5.3 กำรใหเ้กียรติผูอ่ื้น (Respectful) 

ค่ำนิยมในดำ้นกำรปฏิบติั (VALUES OF ACTION) 
5.4 ควำมรับผดิชอบ (Responsible) 
5.5 กำรใหค้วำมร่วมมือ (Collaborative) 
5.6 กำรสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ (Innovative) 
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เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ บริษทัตระหนักถึงควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำบุคลำกร ไทยยูเน่ียนไดท้ ำกำรส ำรวจควำมเห็นของพนักงำน
ประจ ำปีเพ่ือวดักำรมีส่วนร่วมของพนกังำน และส ำรวจจุดท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีส ำคญั คะแนนโดยรวมในปี 2561 อยูใ่นเกณฑ์ดี
และอยูสู่งกวำ่มำตรฐำนของอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม แมว้ำ่ผลกำรส ำรวจน้ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัเรำ แต่ก็ยงัมีจุดท่ี
เรำสำมำรถปรับปรุงให้ดีข้ึนได ้เรำไดส้รุปปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนกบับริษทั และก ำหนดให้
แผนปฏิบติักำรในกำรพฒันำและด ำเนินกำรใหไ้ดต้ำมแผนเป็นเร่ืองท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใหค้วำมส ำคญัในระดบัสูง นอกจำกน้ี เรำ
จะผลกัดนัเร่ือง “ศูนยก์ลำงแห่งควำมเป็นเลิศ” ระดบัองค์กร โดยเน้นท่ี 2 เร่ืองคือ กำรพฒันำควำมช ำนำญระดบัโลกในดำ้น
วศิวกรรมอำหำรทะล และในดำ้นกำรขำยและกำรตลำด เรำเช่ือวำ่กำรริเร่ิมทำงดำ้นทรัพยำกรมนุษยน้ี์จะช่วยส่งเสริมช่ือเสียง
ของเรำในฐำนะผูน้ ำอุตสำหกรรมในดำ้นควำมยัง่ยืนและกำรพฒันำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ รวมทั้งเป็นรำกฐำนส ำคญัของ
กลยทุธ์กำรพฒันำบุคลำกรในระยะยำว 

6. กำรจดัหำวตัถดิุบเชิงกลยทุธ์: สร้ำงควำมมัน่คงอยำ่งต่อเน่ืองในกำรเขำ้ถึงวตัถุดิบท่ีเพียงพอและยัง่ยนืโดยอำศยัศกัยภำพกำร
ด ำเนินงำนท่ีมีอยูท่ัว่โลก  

ในฐำนะท่ีไทยยเูน่ียนเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตอำหำรทะเลรำยใหญ่ท่ีสุดในโลก และวตัถุดิบเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อ
ฐำนตน้ทุนของบริษทั กลยทุธ์กำรจดัหำวตัถุดิบจึงมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ต่อกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 

ส ำหรับปลำทูน่ำและสัตวท์ะเลชนิดอ่ืนๆ กลยทุธ์กำรจดัหำวถัตุดิบถือเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งปริมำณปลำและควำม
ผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ และกำรสร้ำงควำมมัน่คงในกำรเขำ้ถึงวตัถุดิบอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืจำกคู่คำ้ท่ีน่ำเช่ือถือ ไทยยเูน่ียน
ได้จดัตั้งศูนยก์ลำงกำรจดัซ้ือปลำของโลก ซ่ึงประกอบไปดว้ยทีมผูน้ ำแผนกจดัซ้ือประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำค ทั้ งน้ีเพื่อเสริม
ควำมสำมำรถในกำรจดัหำวตัถุดิบเชิงกลยทุธ์และกำรจดักำรระบบห่วงโซ่อุปทำนของวตัถุดิบปลำและสตัวท์ะเลอ่ืนๆ   

ในส่วนของกำรจดัซ้ือประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ปลำ ไทยยูเน่ียนไดป้ระสบควำมส ำเร็จในโครงกำรประมูลซ้ือบรรจุภณัฑป์ระเภท
กระป๋องโลหะ โดยมีขอบเขตกำรประมูลครอบคลุมเครือข่ำยทัว่โลกของบริษทัในภูมิภำคเอเชีย ยโุรป และแอฟริกำ เรำยงัคง
มองหำโอกำสและช่องทำงทั้งในเชิงพำณิชยแ์ละเชิงปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยอำศยัขนำดของธุรกิจท่ีมีเครือข่ำยคลอบคลุม
ทัว่โลกมำเพ่ิมศกัยภำพในกำรจดัหำวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดใหก้บับริษทั  

กลยุทธ์ด้านการตลาด 

- กลยทุธ์กำรเจริญเติบโต (Growth strategy) 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรเติบโตของธุรกิจ ดว้ยอตัรำกำรเติบโตของยอดขำยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองมำโดยตลอด ในทุก
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ไม่วำ่จะเป็น ปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง ปลำซำร์ดีนและแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ปลำหมึกและแซลมอนแช่แข็ง 
กุง้แช่แข็ง ปลำเส้น อำหำรพร้อมปรุง/พร้อมรับประทำน  ในทุกๆ ตลำด ซ่ึงบริษทั มองวำ่ยงัสำมำรถเติบโตไดอี้กทั้งในตลำด
ปัจจุบนั และตลำดใหม่ท่ีมีศกัยภำพ 

- กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Market Differentiation) 

บริษทัเป็นผูน้ ำในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงกำรตลำด ทั้งดำ้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ บรรจุภณัฑ์ใน
รูปแบบใหม่ท่ีมีควำมน่ำสนใจต่อผูบ้ริโภค กำรบริกำรหลงักำรขำย กระบวนกำรจดัส่งท่ีแตกต่ำงจำกท่ีมีอยูใ่นตลำด อนัจะเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท ำให้ลูกคำ้เกิดกำรจดจ ำในตรำสินคำ้และผลิตภณัฑ ์ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรก ำหนดรำคำท่ีแตกต่ำง
จำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนในตลำดอีกดว้ย 
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- กลยทุธ์กำรรวมพลงัทำงธุรกิจ (Marketing Synergy Strategy) 

บริษทัใชป้ระโยชน์จำกกำรผนึกก ำลงัทำงธุรกิจของแต่ละธุรกิจเขำ้ดว้ยกนั ไม่วำ่จะเป็นปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง ปลำซำร์ดีนและ
แมคเคอเรลกระป๋อง กุง้แช่แข็ง ปลำหมึกและแซลมอนแช่แขง็ ปลำเสน้ อำหำรพร้อมปรุง/อำหำรพร้อมรับประทำน และเบเกอร่ี
ต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและลูกคำ้ในกำรเพ่ิมทำงเลือก และควำมสะดวกในกำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ำกผูข้ำย
รำยเดียว กำรส่งมอบสินคำ้ท่ีสำมำรถท ำพร้อมกนัไดใ้นคร้ังเดียวกนั กำรท ำกำรตลำดแบบขำ้มธุรกิจ จะสำมำรถเพ่ิมยอดขำย
ให้กบับริษทัไดม้ำกข้ึน นอกจำกนั้นยงัไดรั้บผลดีจำกกำรแนะน ำลูกคำ้เดิมของธุรกิจหน่ึงให้กบัอีกธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นลูกคำ้เดิม
ของบริษทัท่ีมีประวติัและขอ้มูลของลูกคำ้รำยนั้นๆ อยูก่่อนแลว้ เป็นกำรลดควำมเส่ียงและกำรคดัเลือกลูกคำ้ไปพร้อมๆ กนั และ
สำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ใหไ้ดม้ำกข้ึนในเวลำอนัสั้น 

- กลยทุธก์ำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Business Alliance)  
บริษทัเลือกลูกคำ้ท่ีดีมีศกัยภำพสูงในแต่ละตลำดทั้งอเมริกำเหนือ เอเชีย ยโุรป ละตินอเมริกำ และแอฟริกำ เพ่ือพฒันำใหเ้ป็นคู่
คำ้ในระยะยำว โดยวำงแผนธุรกิจร่วมกนั ทั้งดำ้นกำรตลำด กำรก ำหนดแผนเชิงกลยทุธ์ และทิศทำงธุรกิจ เพือ่ใหเ้กิดกำรเติบโต
และควำมยัง่ยนื  

- กลยทุธ์กำรรับจำ้งผลิต (OEM) และกำรผลิตร่วม (Co-packing) 
บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัธุรกิจรับจำ้งผลิตสินคำ้และกำรผลิตร่วม ทั้งท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบดว้ยตวัเองหรือลูกคำ้น ำวตัถุดิบ
มำจำ้งใหบ้ริษทัผลิตเพื่อให้มีรำยไดป้ระจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอในแต่ละเดือน รวมทั้งกำรจำ้งงำนในระยะยำว ตลอดจนเพ่ือแกปั้ญหำ
วตัถุดิบขำดแคลนเพรำะลูกคำ้สำมำรถน ำเขำ้วตัถุดิบอำหำรทะเลสดมำให้บริษทัแปรรูปเป็นสินคำ้ส ำเร็จรูปและส่งกลบัไปยงั
ประเทศตน้ทำงได ้

- กลยทุธก์ำรรักษำลูกคำ้เก่ำ (Customer retention) 
บริษทัเอำใจใส่และดูแลตลำดส่งออก ซ่ึงเป็นตลำดท่ีส ำคญัท่ีสุด โดยพยำยำมรักษำฐำนลูกคำ้เก่ำในปัจจุบนัทั้งรำยใหญ่และรำย
เล็กให้อยูก่บับริษทัไดม้ำกท่ีสุดและนำนท่ีสุด ทั้งน้ีเพรำะลูกคำ้ปัจจุบนัถือเป็นลูกคำ้ท่ีมีคุณค่ำต่อบริษทัเป็นอยำ่งยิง่ โดยเฉพำะ
ในตลำดหลกั คือ สหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่น และสหภำพยโุรป ซ่ึงเป็นลูกคำ้ท่ีมีคุณภำพ มีกำรสั่งซ้ืออยำ่งสม ่ำเสมอ เพรำะรู้จกับริษทั
เป็นอยำ่งดีอยูแ่ลว้ ดงันั้น ดว้ยกำรเพ่ิมปริมำณกำรใช ้และวิธีกำรประยกุตใ์ชสิ้นคำ้ของบริษทั ดว้ยวิธีใหม่ๆ กำรร่วมกนัพฒันำ
สินคำ้ โดยเฉพำะลูกคำ้รำยใหญ่ๆ ซ่ึงบริษทัไดค้ดัแยกกลุ่มออกมำโดยเฉพำะเพื่อให้เกิดควำมคล่องตวั และให้ควำมสะดวกแก่
ลูกคำ้มำกท่ีสุด ขณะท่ีตลำดในประเทศ ซ่ึงเป็นตลำดท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งรวดเร็ว ก็จะเป็นอีกหน่ึงตลำดท่ีบริษทัให้ควำมสนใจ
และก ำหนดแผนกลยทุธ์กำรตลำดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

- กลยทุธ์กำรเจำะตลำดเชิงลึก (Market Penetration) 
นอกจำกบริษทัจะรักษำตลำดลูกคำ้ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นตลำดหลกั ไดแ้ก่ ตลำดอเมริกำ ญ่ีปุ่น และสหภำพยโุรป ไวใ้ห้ได้แลว้ 
บริษทัยงัไดพ้ยำยำมเจำะตลำดในปัจจุบนั ในช่องทำงอ่ืนๆ  ไม่วำ่จะเป็นตลำดขำยส่งขนำดใหญ่ ช่องทำงกำรคำ้สมยัใหม่ อนัเป็น
ช่องทำงใหม่ในสภำพสงัคมและรูปแบบกำรด ำเนินชีวติ ท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัประกอบไปดว้ย หำ้งสรรพสินคำ้ ไฮเปอร์มำร์เก็ต 
ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซ้ือ  ตลำด Lifestyle ท่ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีกำรใชชี้วิตให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น ศูนยก์ลำง
กำรตกแต่งบำ้น กำรท่องเท่ียว แฟชัน่ สวนสนุก ซ่ึงไดบ้รรจุร้ำนอำหำร ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของร้ำนคำ้ประเภทต่ำงๆ ขำ้งตน้ 

- กลยทุธ์กำรเปิดตลำดใหม่ (New Market Development) 
บริษทัมีนโยบำยในกำรเปิดตลำดใหม่ๆ ใหห้ลำกหลำยมำกข้ึน เพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงไม่ใหข้ึ้นอยูก่บัตลำดใดตลำดหน่ึง
มำกเกินไป นอกเหนือจำกตลำดหลกัแลว้ ยงัเป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ใหม่ๆ ท่ีเหมำะสม
ส ำหรับตลำดใหม่นั้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ตลำดเอเชียท่ีนอกเหนือจำกญ่ีปุ่น ตลำดแคนำดำ ตลำดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หมู่เกำะ
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ต่ำงๆ  และตลำดในประเทศ ซ่ึงเป็นตลำดท่ีมีศกัยภำพ ลูกคำ้มีอ ำนำจซ้ือสูง พฤติกรรมในกำรบริโภคท่ีนิยมอำหำรทะเลแช่แข็ง 
เร่ิมไดรั้บควำมนิยมเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

- กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) 
บริษทัให้ควำมส ำคญักบักลยทุธ์ผลิตภณัฑ์  ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรท ำธุรกิจ  เพ่ือให้ลูกคำ้เกิดควำมประทบัใจใน
สินคำ้และบริกำร ก่อให้เกิดกำรกลบัมำซ้ือซ ้ ำ นิยมชมชอบคุณภำพสินคำ้ของบริษัท จนเกิดเป็นควำมจงรักภกัดีต่อบริษัท 
(Loyalty) โดยกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์หมำยถึง 
ก) ผลิตภณัฑ์คุณภำพดี (High Quality) หมำยถึง กำรเลือกวตัถุดิบ ส่วนผสมท่ีดีมีคุณภำพมำผลิตผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีได้

มำตรฐำน และบุคลำกรท่ีมีทกัษะควำมช ำนำญด้ำนกำรผลิต ก่อให้เกิดสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีมีคุณภำพดี มีรสชำติอร่อย ถูกใจ
ลูกคำ้ 

ข) ผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมสะอำดปลอดภยั (Food Safety) เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลและผลิตภณัฑ์อำหำรรูปแบบอ่ืนของ
บริษทั เป็นสินคำ้ท่ีใชใ้นกำรบริโภคอนัมีผลต่อสุขภำพและร่ำงกำยของผูบ้ริโภค จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
ตอ้งมีควำมสะอำดปลอดภยั ผำ่นกระบวนกำรผลิตท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล  

ค) ผลิตภณัฑ์ท่ีสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมำของวตัถุดิบ (Traceability) เพ่ือให้ลูกคำ้หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ยมี
ควำมมัน่ใจถึงแหล่งท่ีมำท่ีไปของสินคำ้  

ง) ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ ์(Product Variety) บริษทัมีควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลไวใ้หลู้กคำ้ไดเ้ลือก

ซ้ือในท่ีเดียวกนั  

- กลยทุธ์กำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ (Product Development) 

บริษทัมีกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลำดว้ยทีมงำน Research and Development (R&D) เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่ม
บริษทั กำรพฒันำสินคำ้ใหม่ มีทั้ งกำรพฒันำต่อยอดแนวควำมคิดของลูกคำ้ท่ีร้องขอหรือเสนอแนวควำมคิดเบ้ืองตน้ หรือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีเกิดจำกกำรคน้ควำ้และพฒันำดว้ยทีมงำน R&D ของบริษทั  

- กลยทุธ์รำคำท่ีสมเหตุสมผลท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้(Reasonable & Competitive Pricing) 

บริษทัจะก ำหนดรำคำท่ีสมเหตุสมผลเหมำะกบัคุณภำพท่ีดี ระบบกำรผลิตท่ีไดม้ำตรฐำน และสำมำรถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรำยอ่ืน
ในอุตสำหกรรมเดียวกนัได ้ 

- กำรเพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Market Place Strategy) 

บริษทัเพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีใหม่ๆ เพ่ือกำรเขำ้ถึงลูกคำ้เป้ำหมำยกลุ่มใหม่ๆ ตำมสภำพแวดลอ้มทำงสงัคม และเศรษฐกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนคำ้จ ำหน่ำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทั และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนส่ืออิเลคทรอนิคส์ หรือส่ือ
ออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกคำ้รุ่นใหม่ ท่ีมีควำมคุน้เคยและมีพฤติกรรมทำงสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
ทั้งสองวธีิน้ี จะเป็นช่องทำงท่ีลูกคำ้สำมำรถเขำ้มำติดต่อหรือซ้ือสินคำ้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

- กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ (Customer Satisfaction Strategy)  
บริษทัตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจสูงสุดดว้ยกำรยึดลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง ท่ีบริษทัไดใ้หค้วำม
ใส่ใจ ไม่วำ่จะเป็นกำรก ำหนดผูดู้แลลูกคำ้แบบเฉพำะเจำะจงเป็นรำยๆ  ไป กำรรับขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้ เป็นตน้ 
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1.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 2531 ซ่ึงคร้ังแรกตอนจดัตั้งใช้
ช่ือ บริษทั เอเซ่ียน แปซิฟิค ไทยทูน่ำ จ ำกดั ข้ึนก่อน ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 25 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรผลิต
และน ำเขำ้ส่งออกอำหำรทะเลแช่แขง็ รวมถึงแปรสภำพผลิตภณัฑอ์ำหำรเพือ่จดัจ ำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือเป็น บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ำกัด ตั้ งแต่เดือนตุลำคม 2531 โดยในเดือนกุมภำพันธ์ 2533 ได้เร่ิมด ำเนินกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์ 3 ประเภทแรกออกจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ปลำทูน่ำสุกแช่แข็ง ปลำแล่แช่แข็ง และอำหำรแมวกระป๋อง ต่อมำในปี 2535 บริษทัได้
ก่อสร้ำงห้องเยน็เพ่ิมเติม พร้อมกบักำรเขำ้ร่วมลงทุนจำกบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ ในประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ บริษทั มิตซูบิชิ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั และบริษทั ฮำโกโรโม่ ฟู้ดส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นลูกคำ้และผูจ้  ำหน่ำยของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ในส่วนของเจำ้ของรำยใหญ่ท่ี
ถือเกินกวำ่ร้อยละ 10 ยงัคงเป็นกลุ่มจนัศิริ ต่อมำบริษทัไดแ้ปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน พร้อมทั้งเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เม่ือ
วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2537 โดยบริษทัไดด้ ำเนินงำนและขยำยกำรลงทุนไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อำหำรสตัวน์ ้ ำ โรงพิมพ ์อุตสำหกรรม
กระป๋องบรรจุอำหำร และตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มำ บริษทัไดเ้ร่ิมขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ โดยเร่ิมจำกกำรเขำ้ลงทุนในชิกเกน้ออฟ
เดอะซี ในประเทศสหรัฐอเมริกำ แลว้ขยำยต่อไปในภูมิภำคต่ำงๆ เร่ือยมำ ทั้งในอเมริกำ ยโุรป และเอเชีย  

จนกระทัง่ในปี 2558 เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มบริษทัท่ีขยำยเติบโตข้ึน ในส่วนของโครงสร้ำงกำรลงทุน บริษทัจึงไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” รวมถึงช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ำกเดิม TUF เปล่ียนเป็น TU พร้อมทั้งเปล่ียนตรำ
สญัลกัษณ์ของบริษทัในเครือทั้งหมด เป็นดงัน้ี  

ปัจจุบัน  ณ วัน ท่ี  31 มกรำคม 2562 บ ริษัท มีทุนจดทะเบียน  1,492,953,874 บำท  (5,971,815,496 หุ้น ) ทุนช ำระแล้ว 
1,192,953,874 บำท (4,771,815,496 หุน้) โดยมีมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ 0.25 บำท 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปี 2561 

มนีาคม 
- โอนหุน้ร้อยละ 9.7 ในบริษทั อะแวนติ ฟีดส์ ไปยงับริษทั ไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยร้อย

ละ 100.00 ในประเทศฮ่องกง ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเพื่อรองรับกำรจดัโครงสร้ำงกำรลงทุนในอนำคต เม่ือไตรมำสท่ี 4 ปี 2560 ท่ีผำ่นมำ ดงันั้น TU 
จะคงเหลือถือหุน้ในบริษทั อะแวนติ ฟีดส์ เท่ำกบัร้อยละ 15.42 จำกเดิมร้อยละ 25.12 

- เขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จ ำกดั (THD) เพ่ิมเติมจ ำนวน 699,998 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 จำกผูถื้อหุน้เดิม 
จึงท ำใหส้ดัส่วนในกำรถือหุน้สำมญัของ THD เปล่ียนจำกเดิมร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 100.00 นอกจำกน้ี บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จ ำกดั (THD) 
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษัท อเีอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั (EHS) โดยเพ่ิมวตัถุประสงค ์ เพ่ือประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรท่ี
ปรึกษำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั กำรจดัฝึกอบรมหลกัสูตรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั
ตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด กำรใหค้  ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร
ใหม่ โอนยำ้ยกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศ ซ่ึงเดิม THD เป็นผูดู้แล มำใหท้ำงฝ่ำย Emerging Market TU เป็นผูดู้แลแทน 

เมษายน – เขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (TFM) เพ่ิม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ก่อนการเพ่ิมทุน - ซ้ือหุน้สำมญัจำกผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวน 6,025,000 หุน้ รวมเป็นหุน้ท่ีถือเท่ำกบั 31,525,000 หุน้ ท ำใหส้ดัส่วน

ในกำรถือหุน้สำมญัของ TFM เปล่ียนจำกเดิมเป็นร้อยละ 63.05 ของหุน้ทั้งหมด 50,000,000 หุน้ 
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หลังการเพ่ิมทุน - ทำง TFM ไดมี้กำรออกหุ้นเพ่ิมทุนจ ำนวน 32 ลำ้นหุ้น รำคำพำร์หุ้นละ 10 บำท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษทัเปล่ียนจำกเดิม 500 ลำ้นบำท (50 ลำ้นหุ้น) เป็น 820 ลำ้นบำท (82 ลำ้นหุ้น) ซ่ึง TU ไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ ำนวน 
23,335,015 หุ้น รวมเป็นหุ้นท่ีถือเท่ำกับ 54,860,015 หุ้น ท ำให้สัดส่วนในกำรถือหุ้นสำมัญของ TFM เปล่ียนจำกเดิมเป็นร้อยละ 
54,860,015 หุน้ หรือร้อยละ 66.90 ของหุน้ทั้งหมด 82,000,000 หุน้ 

กรกฎาคม  
- เขำ้ลงทุนซ้ือหุน้ร้อยละ 45 ในบริษทั ทียเูอม็ดี ลกัเซมเบิร์ก เอสเออำร์แอล (TUMD Luxembourg S.a.r.l หรือ TUMD) 

ประเทศลกัเซมเบิร์ก ซ่ึงเป็นเจำ้ของบริษทัในรัสเซีย 3 แห่ง คือ  
1) ดำลพรอมรีบำ ลิมิเตด็ ไลอะบิลิต้ี คอมพำนี (Dalpromryba Limited Liability Company)  
2) ทอโกโว-พรอมิเชนนี คอมเพลกซ์ “ดำลพรอมรีบำ” ลิมิเตด็ ไลอะบิลิต้ี คอมพำนี (Torgovo-Promyshlenny Kompleks 

“Dalpromryba” Limited Liability Company) และ 
3) มำกโูร ลิมิเตด็ ไลอะบิลิต้ี คอมพำนี (Maguro Limited Liability Company)  
โดยทั้ง 3 บริษทัน้ี รวมเรียกวำ่ ดีพีอำร์ กรุ๊ป (DPR Group) ด ำเนินธุรกิจปลำและอำหำรทะเลท่ีเนน้คำ้ปลีกและเป็นผูผ้ลิตปลำทู

น่ำกระป๋องรำยใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย มียอดขำยรำว 45 ลำ้นเหรียญสหรัฐต่อปี ด ำเนินธุรกิจทั้งในเซกเมนตข์องอำหำรแปรรูปและแช่แขง็
และเป็นเจำ้ของแบรนดอ์ยำ่ง มำกโูร (Maguro) แคปตนั ออฟ เทสส์ (Captain of Tastes) และไรบำร์ (Rybar) 

- เขำ้ลงทุนซ้ือหุน้ร้อยละ 25.1 ในบริษทั ธรรมชำติ ซีฟู้ด รีเทล จ ำกดั (TSR) จำกผูถื้อหุน้เดิม ผูจ้ดัหำและน ำเขำ้อำหำรทะเล
ประเภทแช่แขง็และรมควนัเพื่อกำรคำ้ปลีกในประเทศไทย ผำ่นช่องทำงเคำน์เตอร์อำหำรทะเลในซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นน ำ และประกอบ
กิจกำรร้ำนอำหำรทะเล TSR ตั้งข้ึนในปี 2550 ด ำเนินกำรธุรกิจภำยใต ้ 158 แห่งทัว่ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 150 ร้ำนคำ้ปลีกใน
ซุปเปอร์มำร์เก็ต และ 8 ร้ำนอำหำร 

สิงหาคม  
- เขำ้ลงทุนซ้ือหุน้ร้อยละ 51.00 ในบริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั (TMAC) ซ่ึงเป็นบริษทัผูล้งทุนในกิจกำรฟำร์มเพำะพนัธ์ุกุง้ เล้ียงกุง้ 

และจ ำหน่ำยอำหำรกุง้ จำกบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (TFM) โดย TMAC มีบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี  
1. บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี จ ำกดั (ถือหุน้ 100.00%) 
2. บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี จ ำกดั (ถือหุน้ 75.00%) 
3. บริษทั ทีเอม็เค ฟำร์ม จ ำกดั (ถือหุน้ 94.44%) 
เพื่อสำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ของไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ในเร่ืองของกำรตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่ำงครบถว้น และ

เป็น ไปตำมมำตรฐำน  Best Aquaculture Practices (BAP) ท่ี รับ รองโดย Aquaculture Certification Council, Inc (ACC) เก่ี ยวกับ
กระบวนกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำ ซ่ึงร้ำนคำ้ปลีกในต่ำงประเทศก ำหนดให้ผูป้ระกอบกำรผลิตสินคำ้กุง้ตอ้งผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน BAP จำก
หน่วยงำน ACC ก่อนส่งสินคำ้เขำ้ไปจ ำหน่ำย 

- บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย 51.00%) ไดเ้ขำ้ลงทุนร่วมกบั MAXMAR SUMMA KARISMA, PT เพื่อ
จดัตั้งบริษทั ไทยยเูน่ียน คำริสม่ำ เลสทำรี จ ำกดั (THAI UNION KARISMA LESTARI, PT) ในประเทศอินโดนีเซีย มีอตัรำส่วนกำร
ลงทุน 65% : 25% และรำยยอ่ยอีก 10% โดยประกอบกิจกำรเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ ำ ไดแ้ก่ อำหำรกุง้ อำหำรปลำ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋อง เพ่ือส่งออก
ต่ำงประเทศ  ปัจจุบนัโรงงำนของบริษทัตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสำคร  และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจครบวงจร ก่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำร
ผลิต กำรบริหำรตน้ทุน และกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ บริษทัจึงด ำเนินกลยทุธ์ขยำยกำรลงทุนทั้งในแบบ Expansion และ Integration  ดงันั้น ณ 
31 มกรำคม 2562 บริษทัเขำ้ลงทุนในบริษทัยอ่ยรวม 34 แห่ง ครอบคลุมธุรกิจดำ้นอำหำรส ำเร็จรูปและอำหำรวำ่ง ไดแ้ก่ อำหำรแปรรูป อำหำรแช่
แขง็ อำหำรแช่เยน็ และอำหำรวำ่งประเภทต่ำง  ๆ โดยเนน้อำหำรทะเลเป็นหลกั ขณะเดียวกนัก็ไดข้ยำยเขำ้สู่กำรด ำเนินงำนในธุรกิจบรรจุภณัฑแ์ละ
ส่ิงพิมพ ์ธุรกิจตลำดภำยในประเทศ ธุรกิจอำหำรสตัว ์พฒันำสำยพนัธ์ุกุง้เพ่ือจ ำหน่ำย ธุรกิจโรงเพำะฟักและอนุบำลลูกกุง้ และฟำร์มเล้ียงกุง้ เป็นตน้ 

และยงัไดมี้กำรลงทุนในบริษทัร่วมอีก 12 แห่ง ประกอบดว้ยธุรกิจผลิตปูอดั อำหำรกุง้ อำหำรสัตว ์ผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์
พลอยได้จำกอำหำรทะเล ลงทุนในธุรกิจกำรจบัปลำทูน่ำ และธุรกิจให้บริกำรบริหำรกำรจดัซ้ือจดัจำ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Procurement) 

นอกจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นแลว้ บริษัทยงัคงมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทย่อยใน
ต่ำงประเทศอีก 33 แห่ง (รำยละเอียดเพ่ิมเติมหนำ้ 29-31) ทั้งน้ี เน่ืองจำกเป็นกำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศจึงมีกำรจดัตั้งบริษทัเพ่ือให้
เป็นไปตำมกฎหมำยทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศ 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้นโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่มตำมประเภทของธุรกิจและลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงแตล่ะ
กลุ่มธุรกิจจะมีกำรสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองกนั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตำมโครงสร้ำงในหนำ้ถดัไป
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กลุ่มธุรกจิที ่1 
ส่วนงำนผลิต จ ำหน่ำย และลงทุนในต่ำงประเทศ 

51.00% 

99.55% 

99.66% 

บจ. ไทยรวมสินพฒันำ
อุตสำหกรรม (TUM) 

บมจ. สงขลำ 
แคนน่ิง (SC) 

บมจ. แพค็ฟู้ด (PPC) 

99.73% 
บจ. ไทยยเูน่ียน 
ซีฟู้ด (TUS) 

66.90% 

บจ. ไทยยเูน่ียน ฟีด
มิลล ์(TFM) 

100.00% 

100.00%  

บจ. ไทยยเูน่ียน อิน
เวสเมน้ท ์โฮลด้ิง 

(TUIH) 

บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์ท 
อเมริกำ (TUNA) 

(Thai Union International 
เดิม) 

บจ. ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด 
(YCC) 

100.00%* 

บจ. เจำ้พระยำ
ห้องเยน็ (CHP) 

บจ. ทกัษิณสมุทร 
(TZ) 

บจ. โอคินอสฟู้ด 
(OKF) 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00%  100.00%  

บจ. ไทร-ยเูน่ียน 
ซีฟู้ดส์ (TRI-U) 

(ชิคเกน้ออฟ
เดอะซี อินเตอร์
เนชัน่แนล) TUI ลงทุน 99.00% 

TRI-U ลงทุน 1.00% 

100.00% 100.00% 

บจ. เมอร์อลิอนัซ์ 
เอสเอเอส (MAA) 

กลุ่มบุญมีโชติ 
(ผูร่้วมทุน 
41.25%) 

100.00% 

บจ. คิง ออสกำร์ เอเอส 
(KO) 

*  ลงทุน โดย บมจ. สงขลำแคนน่ิง  
**  ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม 
ตวัอกัษรสีน ้ ำเงิน-บริษทัท่ีตั้งข้ึนในต่ำงประเทศ  

โครงสร้างธุรกจิแยกรายกลุ่ม 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
นอร์เวย ์เอเอส 

บจ. ยเูอสเพท็  
นูทรีชัน่ (USPN) 

60.00%  

บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์
เนชัน่แนล 1 FZCO 

บริษทั ซำโวลำ 
ฟู้ดส์ จ ำกดั 

(ผูร่้วมทุน 40%) 

บจ. รูเกน้ฟิช เอจี 
(RGAG) 

51.00
%  

ตระกูลบร๊ิงมำนน์ 

(ผูร่้วมทุน 49%) 

บจ. ไทยยเูน่ียน ยโุรป 
(TUE)  

(MW BRANDS SAS เดิม) 

กลุ่มบุญมีโชติ 
(ผูร่้วมทุน 
21.20%) 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
แคนำดำ  

80.00% 

บจ. ไทยยเูน่ียน อีย ู
ซีฟู้ด 1 เอสเอ 

100.00% 

100.00% 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
เอเชีย อินเวสเมน้ท ์
โฮลด้ิง (TUAH) 

100.00% 

บจ. ไทยยเูน่ียน คำริสม่ำ 
เลสทำรี (TUKL) 

65.00% 

MAXMAR 
SUMMA 

KARISMA, PT   
(ผูร่้วมทุน 
25.00%) 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
โปแลนด ์เอสพี 

100.00% 

เลิกกิจกำรในปี 2561 
รอกำรช ำระบญัชี 
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*  ลงทุน โดย บมจ. สงขลำแคนน่ิง  

**  ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม 

ตวัอกัษรสีน ้ ำเงิน-บริษทัท่ีตั้งข้ึนในต่ำงประเทศ  

กลุ่มธุรกจิที ่2 
ส่วนงำนสนบัสนุนธุรกิจ จดั
จ ำหน่ำย และดูแลกำรตลำด 

99.54%* 

บจ. เอเซียน แปซิฟิคแคน
(APC) 

98.00% 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
กรำฟฟิกส์ (TUG) 

กลุ่มธุรกจิที ่3 
บริษทัร่วมลงทุน 

บจ. ทีเอ็น ฟำยน์ เคมี
คอลส์ (TNFC) 

48.97%** 

33.33%** 

บจ. มอร์สบ้ีอินเตอร์
เนชัน่แนลโฮลดิง้ส์ 

(MIH) 

บจ. บีส ไดเมนชัน่ 
(BZD) 

20.00% 

บจ. อะแวนติ ฟีดส์ 
(AFL) 

25.12% 

25.00% 

บจ. ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ 
(LUF) 

บจ. ซินดิน่ำ รีซอร์ส 
(CR) 

 

50.00%
** 

บจ. ทีเอ็มเอซี 
(TMAC) 

51.00% 

100.00% 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
แฮชเชอร่ี (TUH) 

บจ. ทีเอ็มเค ฟำร์ม 
(TMK) 

94.44% 75.00% 

บจ. ทีซีเอ็ม ฟิชเชอร่ี 
(TCM) 

นำยถวิล นนัทธีโร 
(ผูร่้วมทุน 10.00%) 

บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์
เนชัน่แนล 2 FZCO 

40.00% 

บจ. อะแวนติ โฟรเซ่น 
ฟู้ดส์ ไพรเวท (AFFP) 

40.00% 

บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์
เนชัน่แนล 3 

50.00% 

60% 

100.00% 

บจ. อีเอชเอส เทรนด์
น่ิง แอนด ์เซอร์วสิ

เซส (ESH) 
(THD เดิม) 

100.00% 

บจ. ไท่หวำ้น เซ่ิง      
อควำติค เทรดด้ิง 

(TUC) 

99.99% 

บจ. ไทยยเูน่ียนออน
ไลน์ช็อป (TUO) 

“Qfresh” 

บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์ท 
อเมริกำ (TUNA) 

(Thai Union 
International เดิม) 

กลุ่ม
ธุรกิจท่ี 1 

บจ. ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น 
โปรดกัส์ (TUFP) 

100.00%  

บจ. ประชำรัฐรัก
สำมคัคี สมุทรสำคร 
(วสิำหกิจเพื่อสังคม)

คม) 

25.00% 

บจ. ธรรมชำติ ซีฟู้ด 
รีเทล (TSR) 

25.10% 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
เอเชีย อินเวสเมน้ท ์
โฮลด้ิง (TUAH) 

กลุ่ม
ธุรกิจท่ี 1 

9.7% 

 49.00%  

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

บจ. มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ / ประเทศ
ญ่ีปุ่ น (ผูร่้วมทุน 49.00%) 
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ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กลุ่มที ่1 

   1) บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั (TUM) 
 ส ำนกังำน เลขท่ี 979/13-16 ชั้นเอม็ อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0025  โทรสำร +66(0) 2298-0027 – 28 

 โรงงำน เลขท่ี 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต  ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร                  
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-2210  โทรสำร +66(0) 3442-5459 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง และอำหำรแมวบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบียน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 99.66 หรือ 29,897,830 หุน้ 

   2) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากดั (มหาชน) (SC) 
 ส ำนกังำน เลขท่ี 979/9-10 ชั้น 12 อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท    

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0029  โทรสำร +66(0) 2298-0442 – 3 

 โรงงำน เลขท่ี 333 ถนนกำญจนวนิช ต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ  
จงัหวดัสงขลำ 90100 
โทรศพัท ์+66(0) 7433-4005 - 8  โทรสำร +66(0) 7433-4009 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบียน 36,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 99.55 หรือ 35,839,169 หุน้ 

 3) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากดั (TUS) 
 ส ำนกังำน เลขท่ี 979/8 ชั้น 12 อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท         

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0024  โทรสำร +66(0) 2298-0550 

 โรงงำน เลขท่ี 77 หมู่ 5 ถนนสงขลำ-ระโนด ต ำบลวดัขนุน อ ำเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลำ 
90330 
โทรศพัท ์+66(0) 7448-3482 - 7  โทรสำร +66(0) 7448-3480 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แขง็ 
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 ทุนจดทะเบียน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 51.00 หรือ 15,300,000 หุน้ 

4) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ากดั (TFM) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                                                              

 

โรงงำน สำขำ 1 

เลขท่ี 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร                 
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสำร +66(0) 3488-5125 - 7 
เลขท่ี 103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลำ-ระโนด ต ำบลปำกแตระ อ ำเภอระโนด จงัหวดั
สงขลำ 90140 
โทรศพัท ์+66(0) 7453-6260 - 2  โทรสำร +66(0) 7453-6263 - 5 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์
 ทุนจดทะเบียน 82,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 66.90 หรือ 54,860,015  หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.thaiunionfeedmill.com 

   5) บริษัท ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จ ากดั (TUKL) / Thai Union Kharisma Lestari PT. 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                                                             เมืองสุรำบำยำ่ ประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ ำ ไดแ้ก่ อำหำรกุง้ อำหำรปลำ 
 ทุนจดทะเบียน 15,993,600 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ Rp10,000 

*เรียกช ำระคร้ังแรกแลว้ ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 65.00 หรือ 10,395,840 หุน้ 

   6) บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จ ากดั (TUNA) / Thai Union North America, INC. 

เดมิช่ือ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั” (TUI) / Thai Union International, INC. 
 ส ำนกังำน                                                              

 

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

 ประเภทธุรกิจ ผูล้งทุนธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 Common stock, Authorized 12,000,000 shares, no par value 
 Issued and outsianding 10,050,000 USD 
 Additional paid-in capital 329,068,225 USD 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 12,000,000 หุน้ 
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   7) บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ ากดั (TRI-U) / Tri-Union Seafoods, LLC 
 ส ำนกังำน                                                              

 

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

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง  
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “ชิคเกน้ออฟเดอะซี” 

 ส่วนของเจำ้ของ 54,739,979 เหรียญสหรัฐ 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 100.00 (ไม่มีกำรออกใบหุน้)  

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

 8) บริษัท ยูเอสเพท็ นูทรีช่ัน จ ากดั (USPN) / US Pet Nutrition, LLC 
 ส ำนกังำน                                                              No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA   

โทรศพัท ์+1(424) 397-8556  โทรสำร +1(424) 397-8600 
 โรงงำน เลขท่ี 212 นอร์ทคอมเมอร์ซไดรฟ์ ลียง จอร์เจีย 30436 สหรัฐอเมริกำ 

โทรศพัท ์+1(912) 805-6136  โทรสำร +1(912) 526-3344 
 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวเ์ล้ียงทั้งแบบเปียกและแหง้ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 ทุนจดทะเบียน 

ส่วนของเจำ้ของ 

1 เหรียญสหรัฐ 

64,000,000 เหรียญสหรัฐ 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 99.00 ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา 

และร้อยละ 1.00 ลงทุนโดย บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ 

 9) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อนิเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ากดั (TUIH) / Thai Union Investment Holding 
 ส ำนกังำน                                                              ชั้น 8 เมดีน มิวส์ ถนนเลอเชำเซ่ พอร์ทหลุยส์ สำธำรณรัฐมอริเชียส 
 ประเภทธุรกิจ ผูล้งทุนธุรกิจในภูมิภำคยโุรป  
 ทุนจดทะเบียน 222,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 222,000,000 หุน้ 
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10) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อยูี ซีฟู้ด 1 เอสเอ จ ากดั (TUES1) / Thai Union EU Seafood 1 S.A. 
 ส ำนกังำน                                                              46เอ ถนนเจเอฟ เคนเนด้ี แอล-1855 ลกัเซมเบิร์ก ประเทศลกัเซมเบิร์ก  
 ประเภทธุรกิจ ผูล้งทุนธุรกิจในภูมิภำคยโุรป  
 ทุนจดทะเบียน 221,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 221,500,000 หุน้ 

 11) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จ ากดั (TUE) / THAI UNION EUROPE 
เดมิช่ือ “MW Brands SAS” และควบรวมกบั Thai Union France Holding 2 SAS 

 ส ำนกังำน                                                              เลขท่ี 104 เดอร์เพรสซิเดนท ์อเวนิว เคนเนด้ี 75016 ปำรีส ประเทศฝร่ังเศส                           
โทรศพัท ์+33(1) 53-7753-53  โทรสำร +33(1) 53-7717-13 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรในภูมิภำคยโุรป  
 ทุนจดทะเบียน 31,367,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 31,367,000 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน อีย ูซีฟู้ด 1 เอสเอ 

   12) บริษัท เมอร์อลอินัซ์ เอสเอเอส จ ากดั (MAA) / Meralliance SAS 
 ส ำนกังำน                                                              เลขท่ี 55 อเวนิว เดอ เคออำดอง ควมิเปอร์ ประเทศฝร่ังเศส                                                     

โทรศพัท ์+33(2) 98-6844-45   โทรสำร +33(2) 98-6899-53   
 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตแซลมอนรมควนัชั้นน ำของยโุรป  
 ทุนจดทะเบียน 50,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 ยโูร 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน อีย ูซีฟู้ด 1 เอสเอ 

 13) บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอเอส (TU Norway) / Thai Union Norway AS 
 ส ำนกังำน                                                              นอสทก์ำเทน เลขท่ี 58 พีบี 400 เซนทรัม เบอร์เกน เอน็ 5805 ประเทศนอร์เวย ์                          

โทรศพัท ์+47 800 30 501   
 ประเภทธุรกิจ ผูล้งทุนธุรกิจในประเทศนอร์เวย ์
 ทุนจดทะเบียน 30 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1,000 โครนนอร์เวย ์
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 30 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน อีย ูซีฟู้ด 1 เอสเอ 
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 14) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โปแลนด์ เอสพ ี(TU Poland) / Thai Union Poland Sp. Z.o.o. 
 ส ำนกังำน                                                              Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, ประเทศโปแลนด ์                                      

โทรศพัท ์+48(586) 706-519   โทรสำร +48(586) 706-506     
 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบียน 1,000,100 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 50 สลอ๊ตติโปแลนด ์
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 1,000,100 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน อีย ูซีฟู้ด 1 เอเอส 

 15) บริษัท คงิ ออสการ์ เอเอส จ ากดั (KO) / King Oscar AS 
 ส ำนกังำน                                                              นอสทก์ำเทน เลขท่ี 58 พีบี 400 เซนทรัม เบอร์เกน เอน็ 5805 ประเทศนอร์เวย ์                          

โทรศพัท ์+47 800 30 501   
 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง (ปลำซำร์ดีน แมคเคอเรล) ในภูมิภำค

ยโุรป สหรัฐอเมริกำ และออสเตรเลีย 
 ทุนจดทะเบียน 52,481 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 โครนนอร์เวย ์
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 52,481 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์เวย์ เอเอส 

16) บริษัท แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (PPC) 
 ส ำนกังำน                                                              เลขท่ี 103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  

กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์+66(0) 2295-1991 - 9  โทรสำร +66(0) 2295-2012 

 โรงงำน เลขท่ี 85 หมู่ 4 ต ำบลนำดี อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000                                                                               
โทรศพัท ์+66(0) 3483-3803 - 6, 3486-4143  โทรสำร +66(0) 3486-1110 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและสตัวน์ ้ ำแช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบียน 33,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ทุนเรียกช ำระแลว้ 32,999,979 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 99.73 หรือ 32,912,392 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.pakfood.co.th และ www.ttimefood.com 
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17) บริษัท เจ้าพระยาห้องเยน็ จ ากดั (CHP) 
 ส ำนกังำน                                                              เลขท่ี 32 ซอยสะพำนปลำ ถนนเจริญกรุง แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  

กรุงเทพฯ 10500   
โทรศพัท ์+66(0) 2212-0496 - 7  โทรสำร +66(0) 2211-5704 

 ประเภทธุรกิจ ธุรกิจใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพยแ์ละผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยต่ิมซ ำแช่แขง็ หยุดการด าเนิน
กจิการและจดทะเบียนเลกิกจิการในปี 2561 รอการช าระบัญชี 

 ทุนจดทะเบียน 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 500,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด 

18) บริษัท ทกัษณิสมุทร จ ากดั (TZ) 
 ส ำนกังำน                                                              เลขท่ี 103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  

กรุงเทพฯ 10120   
โทรศพัท ์+66(0) 2295-1991 - 9  โทรสำร +66(0) 2295-2013  

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและสตัวน์ ้ ำแช่แขง็ หยุดการด าเนินกจิการและจด
ทะเบียนเลกิกจิการในปี 2561 รอการช าระบญัชี 

 ทุนจดทะเบียน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 1,500,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด 

19) บริษัท โอคนิอสฟู้ด จ ากดั (OKF) 
 ส ำนกังำน                                                              เลขท่ี 103 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  

กรุงเทพฯ 10120                                                                                         
โทรศพัท ์+66(0) 2295-1991 - 9  โทรสำร +66(0) 2295-2013  

 โรงงำน เลขท่ี 85 หมู่ 4 ต ำบลนำดี อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000                                                                               
โทรศพัท ์+66(0) 3483-3803 - 6  โทรสำร +66(0) 3486-1110 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิต จ ำหน่ำย และส่งออกสตัวน์ ้ ำแช่แขง็และอำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบียน 38,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 38,000,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด 
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 20) บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ ากดั (YCC) / Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. 
 ส ำนกังำน                                                              

 
นึชำงวชั เบนลีคดิสติค จงัหวดัลองอนั ประเทศเวียตนำม  
โทรศพัท ์+84(072) 387-2377  โทรสำร +84(072) 387-2388 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง  
 ทุนจดทะเบียน 1,919,936 เหรียญสหรัฐ 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00  

ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนน่ิง 

 21) บริษัท ซีฟู้ด อนิเตอร์เนช่ันแนล วนั FZCO (SIC1) / Seafood International One FZCO 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    เลขท่ี 1317-1318 JAFZA อำคำรวนับิวด้ิง เอ ชั้น 13 เจเบล อำลี ฟรีโซน ดูไบ     

ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โทรศพัท ์+971 4 8808318  
 ประเภทธุรกิจ ผูบ้ริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน ผลิตภณัฑ ์และกำรตลำด  
 ทุนจดทะเบียน 100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม  
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 60.00 หรือ 60 หุน้ 

 22) บริษัท รูเก้นฟิช เอจ ี/ Rugen Fisch AG 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    สตรำเบเดอ, เลขท่ี 18546 แซสสนิตซ์ เกำะรูเกน้ ประเทศเยอรมนี  

โทรศพัท ์+49(0) 38392 60-0    โทรสำร +49(0) 38392 32041 
 ประเภทธุรกิจ ผูน้ ำตลำดอำหำรทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นเจำ้ของแบรนด ์“ฮำเวส็ตำ้” 

(Hawesta)  
 ทุนจดทะเบียน 2,827,840 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ยโูร  
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 51.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน ฟรานซ์ โฮลดิง้ 2  

 23) บริษัท ไทยยูเนี่ยน แคนาดา จ ากดั (TUCa) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    78 Rue du Quai, Val Comeau, NB Canada, E1X 4L1 

Tel. +1(506) 395-3292     Fax. +1(506) 395-3849 
 ประเภทธุรกิจ แปรรูปและจดัจ ำหน่ำยลอ็บสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ  

ภำยใตแ้บรนด ์เล เพช็เชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) 
 ทุนจดทะเบียน 17,523,875 ดอลล่ำร์แคนำดำ   
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 80.00 หรือ 91,726 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน อีย ูซีฟู้ด 1 เอสเอ 
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24) บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อนิเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ากดั (TUAH) 
 ส ำนกังำน                                            RM 2101, Hong Kong Trade, Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong 

Kong 
 ประเภทธุรกิจ Holding Company 
 ทุนจดทะเบียน 1 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 1 หุน้ 

กลุ่มที ่2 

   1) บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั (APC) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน เลขท่ี 38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต  ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร                

จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3442-3401 - 6  โทรสำร +66(0) 3442-1493 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยกระป๋องเปล่ำส ำหรับบรรจุอำหำร 
 ทุนจดทะเบียน 200 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 400,000 บำท  
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 200 หุน้ 

ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนน่ิง 198 หุ้น, บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 1 
หุ้น และบจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ านวน 1 หุ้น 

   2) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ ากดั (TUG) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน เลขท่ี 255 ถนนแสมด ำ แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศพัท ์+66(0) 2895-5865 - 6  โทรสำร +66(0) 2415-4371 
 ประเภทธุรกิจ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นงำนพิมพ ์ดว้ยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร 
 ทุนจดทะเบียน 4,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 98.00 หรือ 3,920,000 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.thaiuniongraphic.com 

3) บริษัท ทเีอม็เอซี จ ากดั (TMAC) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร                
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ประเภทธุรกิจ ผูล้งทุนกิจกำรฟำร์มเพำะพนัธ์ุ ปรับปรุงพฒันำพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ และเล้ียงกุง้ 
 ทุนจดทะเบียน 113,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
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 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 51.00 หรือ 57,629,997 หุน้ 

*ในเดือนมนีาคม 2562 บริษัทได้ลงทุนเพิม่ร้อยละ 49.00 รวมเป็นร้อยละ 100.00 

4) บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอร่ี จ ากดั (TUH) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร                
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสำร +66(0) 3488-5125, 03441-7255 

 โรงงำน เลขท่ี 42 หมู่ 14 ต ำบลโคกกลอย อ ำเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังำ 82140                    
โทรศพัท ์+66(0) 7658-4000  โทรสำร +66(0) 7658-4028 

 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจกำรพฒันำสำยพนัธ์ุกุง้ขำวท่ีมีคุณภำพเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยลูกกุง้ 
 ทุนจดทะเบียน 31,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 31,499,950 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ทีเอม็เอซี 

 5) บริษัท ทซีีเอม็ ฟิชเชอร่ี จ ากดั (TCM) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร               
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ฟำร์ม เลขท่ี 147 หมู่ 11 ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละงู จงัหวดัสตูล 91110   
 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพนัธ์ุและเล้ียงกุง้ 
 ทุนจดทะเบียน 7,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 75.00 หรือ 5,250,000 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ทีเอม็เอซี 

   6) บริษัท ทเีอม็เค ฟาร์ม จ ากดั (TMK) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 89/1 หมู่ 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร               
จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ฟำร์ม เลขท่ี 173/1 หมู่ 4 ต  ำบลบำงสกั อ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 92110 
 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพนัธ์ุและเล้ียงกุง้ 
 ทุนจดทะเบียน 27,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 94.44 หรือ 25,499,999 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ทีเอม็เอซี                                                                  
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7) บริษัท อเีอชเอส เทรนด์นิง่ แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั (EHS)  

เดมิช่ือ บริษัท ธีร์ โฮลดิง้ จ ากดั (THD) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 106/10 หมู่ 7 ซอยรุ่งเศรษฐกิจ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต  ำบลท่ำทรำย อ ำเภอ
เมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(6) 3217-0204 

 ประเภทธุรกิจ ผูดู้แลใหบ้ริกำรท่ีปรึกษำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั กำร
จดัฝึกอบรมหลกัสูตรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัตำมท่ี
กฏหมำยก ำหนด กำรใหค้  ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ทุนจดทะเบียน 7,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 6,999,998 หุน้ 

  8) บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (TUFP) / Tri-Union Frozen Products, INC 
 ส ำนกังำน                                                              

 

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

 ประเภทธุรกิจ ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แขง็  
 ทุนจดทะเบียน หุน้สำมญั 10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.001 เหรียญสหรัฐ 
 Additional paid-in capital 29,097,888 USD 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั 10,000 หุน้ หรือร้อยละ 100.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา 

 9) บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จ ากดั (TUO) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    979/79 ชั้น 26 อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400  
 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจกำรซ้ือขำยหรือบริกำร โดยวธีิกำรใชส่ื้ออิเลคทรอนิกส์ผำ่นระบบ

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ท 
 ทุนจดทะเบียน 100,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท  
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 99.99 หรือ 99,997 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.qfreshshop.com 
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 10) บริษัท ไท่หว้าน เซ่ิง อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั (TUC)  

(ช่ือภาษาองักฤษ – THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED)  
 ส ำนกังำนใหญ่                   ชั้น 1 บลอ็ค 1 เลขท่ี 251 ถนนเยำ่หวั เซ่ียงไฮ ้ไพลอ็ตฟรีเทรดโซน, ประเทศจีน  

โทรศพัท ์+86(21) 8017-7564    โทรสำร +86(21) 8017-7899 
 ประเภทธุรกิจ กำรตลำด กำรสร้ำงตรำสินคำ้ กำรขำย ตวัแทนจ ำหน่ำยและผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเล

และผลิตภณัฑอ์ำหำรบรรจุหีบห่อ 
 ทุนจดทะเบียน 8,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ  
 ทุนเรียกช ำระแลว้ 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ  
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 100.00 หรือ 8,000,000 หุน้ 

 
กลุ่มที ่3 

   1) บริษัท ซินดน่ิา รีซอร์ส จ ากดั (CR) / Cindena Resources Limited 
 ส ำนกังำน                                                              ตู ้ปณ. 957, ออฟชอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ เซ็นเตอร์ โรดทำวน์ ทอร์โทลำ ประเทศ 

บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ 
 ตวัแทนธุรกิจ (เอเยน่ต)์ บริษทั ออฟชูร์ อินคอร์ปอเรชัน่ส์ จ ำกดั  
 ประเภทธุรกิจ ผูล้งทุนในแบรนดสิ์นคำ้เพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศจีน 
 ทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญสหรัฐ 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 50.00 

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 

   2) บริษัท ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส์ จ ากดั (TNFC) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต  ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร                  
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3442-3686  โทรสำร +66(0) 3442-3688 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล 
 ทุนจดทะเบียน 9,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10,000 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 48.97 หรือ 4,407 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 
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 3) บริษัท มอร์สบี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ส์ จ ากดั (MIH) / Moresby International Holdings INC. 
 ส ำนกังำน                                                              หอ้ง 4 ชั้น 2 อำคำรเอดีเอฟ ฮอร์ส ถนนมสัเกรฟ พอร์ตมอร์สบ้ี ประเทศปำปัว

นิวกินี 
 ประเภทธุรกิจ ลงทุนจดัตั้งบริษทั มำเจสติค ซีฟู้ด คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ประเทศปำปัวนิวกินี เพื่อ

ด ำเนินธุรกิจกำรจบัปลำทูน่ำในน่ำนน ้ ำปำปัวนิวกินี และบริเวณใกลเ้คียง 
 ทุนจดทะเบียน 9,327,699 เหรียญสหรัฐ 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 33.33  

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 

  4) บริษัท อะแวนต ิฟีดส์ จ ากดั (AFL) / Avanti Feeds Limited 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                                                              

 

จี 2 คอนคอร์ด อพำร์ทเมนต ์6-3-658 โซมำจิกตูำ้ ไฮเดอรำบดั 500 082                     
อำนธรประเทศ ประเทศอินเดีย 
โทรศพัท ์+91(40) 2331-0260 - 61  โทรสำร +91(40) 2331-1604 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรกุง้ และกุง้แช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบียน 90,830,420 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรียญรูปี 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 24.66 หรือ 22,400,594 หุน้ 

ลงทุนโดย บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ร้อยละ 15.43 หรือ 14,020,420 หุ้น และ 
บจ. ไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ ร้อยละ 9.23 หรือ 8,380,174 หุ้น 

  5) บริษัท อะแวนต ิโฟรเซ่น ฟู้ดส์ ไพรเวท จ ากดั (AFFP) / Avanti Frozen Foods Private Limited 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                                                            เอช เลขท่ี 3 พลอ็ตเลขท่ี 3 เบยเ์มำทน์ วศิำขำปัตตนมั 530 045 อำนธรประเทศ 

ประเทศอินเดีย 
 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยกุง้แช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบียน 10,100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 เหรียญรูปี 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 39.67 หรือ 4,006,676 หุน้ 

ลงทุนร่วมกับ บจ. อะแวนติ ฟีดส์ ร้อยละ 60.33 หรือ 6,093,324 หุ้น 

 6) บริษัท ลคักี ้ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ากดั (LUF) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                                                              

 

เลขท่ี 1/74-75 นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
จงัหวดัสมุทรสำคร 74000  
โทรศพัท ์+66(0) 3449-0330, 3449-0009  โทรสำร +66(0) 3449-0008 

 ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั 
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 ทุนจดทะเบียน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 25.00 หรือ 375,000 หุน้ 

 

7) บริษัท บีส ไดเมนช่ัน จ ากดั (BZD) 
 ส ำนกังำน                                                              

 

เลขท่ี 979/79-80 ชั้น 26 อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0345  โทรสำร +66(0) 2298-0331 

 ประเภทธุรกิจ ผูใ้หบ้ริกำรบริหำรกำรจดัซ้ือจดัจำ้งผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Procurement) 
 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 20.00 หรือ 1,000,000 หุน้ 

 8) บริษัท ซีฟู้ด อนิเตอร์เนช่ันแนล 2 FZCO (SIC2) / Seafood International Two FZCO 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    เลขท่ี 1317-1318 JAFZA อำคำรวนับิวด้ิง เอ ชั้น 13 เจเบล อำลี ฟรีโซน ดูไบ ประเทศ

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  
 ประเภทธุรกิจ กำรขำยและกำรจดัจ ำหน่ำย  
 ทุนจดทะเบียน 100,000 เอมิเรตส์เดอร์แฮม 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 40.00 หรือ 40,000 หุน้ 

 9) บริษัท ซีฟู้ด อนิเตอร์เนช่ันแนล 3 FZCO (SIC3) / Seafood International Three FZCO 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    ฟรีโซน ดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  
 ประเภทธุรกิจ กำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
 ทุนจดทะเบียน 100,000 เดอร์แฮม  
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 50.00 หรือ 50,000 หุน้ 

 10) บริษัท ประชารัฐรักสามคัค ีสมุทรสาคร (วสิาหกจิเพ่ือสังคม) จ ากดั 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    1240/7 ถนนเอกชยั ต ำบลมหำชยั อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000  
 ประเภทธุรกิจ กำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
 ทุนจดทะเบียน 4,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1,000 บำท   
 ทุนเรียกช ำระแลว้ ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน หรือหุน้ละ 500 บำท 
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 25.00 หรือ 1,000 หุน้ 
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   11) เรด ลอ็บเตอร์ มาสเตอร์ โฮลดิง้ส์ แอลพ ี/ Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster) 
 ส ำนกังำน                    One Embarcadero Center, 39th Floor, San Francisco, CA 94111 USA 
 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเครือข่ำยร้ำนอำหำร Red Lobster และธุรกิจสินคำ้อุปโภคบริโภค

บรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ Red Lobster รวมถึงกำรให้สิทธิในกำรประกอบธุรกิจ 
(Franchise) ร้ำนอำหำร Red Lobster ผ่ำน (1) ร้ำนอำหำรท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ตนเองจ ำนวน 704 แห่งในทวบีอเมริกำเหนือ และ (2) กำรใหสิ้ทธิในกำรประกอบ
ธุรกิจ (Franchise) จ ำนวน 50 แห่งในประเทศอ่ืนๆ อีก 9 ประเทศ 

 ทุนจดทะเบียน ไม่มี เน่ืองจำก Red Lobster เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัควำมรับผิดท่ีจดัตั้งข้ึนภำยใต้
กฎหมำยของรัฐดลัลำแวร์ เป็นลกัษณะของหน่วยลงทุนสำมญัจ ำนวน 7,600,000 
หน่วย หน่วยละ 92 เหรียญสหรัฐ และหน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภำพจ ำนวน 
2,400,000 หน่วย รวมเป็นหน่วยลงทุนทั้งส้ิน 10,000,000 หน่วยลงทุน 

 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หน่วยลงทุนสำมญัจ ำนวน 2,500,000 หน่วย และหน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภำพ
ไดจ้ ำนวน 2,400,000 หน่วย  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์ทอเมริกา (ผ่าน บจ.ไทยยเูน่ียน อินเวสเมนท์ นอร์ท 
อเมริกา) 

 เวบ็ไซต ์ www.redlobster.com 

 12) บริษัท ธรรมชาต ิซีฟู้ด รีเทล จ ากดั (TSR) 
 ส ำนกังำน / โรงงำน                    58, 58/1-5 ชั้นท่ี 5 ซอยสุขมุวทิ 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์+66(0) 2714-1322  โทรสำร +66(0) 2714-1323  
 ประเภทธุรกิจ ผูจ้ดัหำและน ำเขำ้อำหำรทะเลประเภทแช่แขง็และรมควนัเพื่อกำรคำ้ปลีกในประเทศ

ไทย ผำ่นช่องทำงเคำนเ์ตอร์อำหำรทะเลในซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นน ำ และประกอบกิจกำร
ร้ำนอำหำรทะเล TSR ตั้งข้ึนในปี 2550 ด ำเนินกำรธุรกิจภำยใต ้158 แห่งทัว่ประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบดว้ย 150 ร้ำนคำ้ปลีกในซุปเปอร์มำร์เก็ต และ 8 ร้ำนอำหำร 

 ทุนจดทะเบียน 60,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท   
 ชนิด/อตัรำส่วน/จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั ร้อยละ 25.10 หรือ 15,060 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.thammachartseafood.com 
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบยีน 
 

             จดัตั้งขึน้ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีป่ระเทศ 

MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลำทูน่ำกระป๋อง เซเชลส์ 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)   

Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลิต น ำเขำ้ จดัจ ำหน่ำยและ ฝร่ังเศส 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    ส่งออกอำหำรทะเลกระป๋อง  

European Seafood Investment Portugal (ESIP) ผูผ้ลิตและส่งออกปลำซำร์ดีน โปรตุเกส 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)      และปลำแมคคำเรลกระป๋อง  
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 74 และ   
    โดย TUFH ร้อยละ 26)   
Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลำทูน่ำกระป๋อง กำนำ 
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 100)      
Mareblu SRL ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋อง อิตำลี 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)       
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 74   
    และโดย TUFH ร้อยละ 26)   
UK Seafood Investments Limited ผูล้งทุน สหรำช 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)     อำณำจกัร 
Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลำทูน่ำกระป๋อง เซเชลส์ 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 60)      
John West Foods Limited ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋อง สหรำช 
   (ถือหุน้โดย UK Seafood Investments  
   Limited ร้อยละ 100) 

    อำณำจกัร 

Irish Seafood Investments Limited ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋อง ไอร์แลนด ์
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)      
John West Holland BV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋อง เนเธอร์แลนด ์
   (ถือหุน้โดย Irish Seafood Investments Limited ร้อยละ 

100) 
     

TTV Limited ประกอบกิจกำรประมง กำนำ 
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 50)   
Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)   
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUFH ร้อยละ 100)   
Merallaiance Armoric SAS ผูผ้ลิตปลำแซลมอนรมควนั ฝร่ังเศส 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)   
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             จดัตั้งขึน้ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีป่ระเทศ 

Imsaum SCI ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น ฝร่ังเศส 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)     
Meralliance Logistique SAS ประกอบกิจกำรขนส่ง ฝร่ังเศส 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    (ควบรวม-ธนัวำคม 2561)  
Meralliance Poland Sp. z.o.o. ผูผ้ลิตปลำแซลมอนรมควนั โปแลนด ์
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)      
Naco Trading AS ผูจ้ดัจ ำหน่ำยปลำแซลมอน นอร์เวย ์
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)   
The Edinburgh Salmon Co., Ltd. (ESCO) ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยปลำแซลมอนรมควนั สก๊อตแลนด ์
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    (ยกเลิกกำรด ำเนินงำน-กนัยำยน 2561)  
King Oscar Inc. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋อง สหรัฐอเมริกำ 
   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)      
Norway Foods Europe n.v. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลกระป๋อง เบลเยีย่ม 
   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)      
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 

Thai Union Marine Nutrients GmbH 
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตกำรกลัน่น ้ ำมนัปลำทูน่ำ เยอรมนี 

Sassnitz Fisch GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal 

GmbH ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 

Artur Heymann GmbH & Co.KG 
   (ถือหุน้โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal 
   GmbH ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 
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             จดัตั้งขึน้ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีป่ระเทศ 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH 
   (ถือหุน้โดย Artur Heymann GmbH & Co.KG  
   ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริกำรเช่ำสินทรัพย ์ เยอรมนี 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  
   Vertriebs KG (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG 
   ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAC)  
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล ลิทูเนีย 

C.H. Rich, Inc. 
   (ถือหุน้โดย TUCa ร้อยละ 100) 

ตวัแทนจ ำหน่ำยอำหำรทะเล สหรัฐ 
อเมริกำ 

Thai Union Trading Europe B.V. 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 80) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เนเธอร์แลนด ์
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย 

สำยผลิตภณัฑ ์   % กำรถือ 2561 / 2018 2560 / 2017 2559 / 2016 

/ กลุ่มธุรกิจ ด ำเนินกำรโดย  หุน้โดย TU 
และบริษทั

ยอ่ย 
รำยไดข้ำย % รำยไดข้ำย % รำยไดข้ำย % 

กลุ่มธุรกจิท่ี 1 
1.1.1 ผลิต/ส่งออก
อำหำรส ำเร็จรูปแช่
แขง็และบรรจุ
กระป๋อง 

บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  
บจ.ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม 
บมจ.สงขลำแคนน่ิง  
บจ.ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด 
กลุ่ม บมจ.แพค็ฟู้ด (งบกำรเงินรวม) 

TU 
TUM 

SC 
TUS 
PPC 

- 
99.66 
99.55 
51.00 
99.73 

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

10.0 
14.9 

4.4 
2.3 
3.4 

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

9.6 
14.0 

4.5 
1.9 
4.2 

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

9.3 
12.6 

4.4 
1.1 
4.8 

1.1.2 ผลิต/
ส่งออกอำหำร
ส ำเร็จรูปแช่แขง็
และบรรจุ
กระป๋อง 
(ต่ำงประเทศ) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์  
บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป เอสเอเอส (MWB) 
บจ.คิง ออสกำร์ เอสเอ 
บจ.เมอร์อลิอนัซ ์
บจ.ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด 
บจ.รูเกน้ฟิช เอจี 
บจ.ไทยยเูน่ียน แคนำดำ 
บจ.ซีฟู้ด อินเตอร์เนชัน่แนล 1 

Tri-U 
TUE 
KO 

MAA 
YCC 

RGAG 
TUCa 
SIC1 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
51.00 
80.00 
60.00 

11,698.5 
    25,502.3 

1,495.7 
5,261.0 

227.0 
4,624.1 

237.5 
477.4 

8.8    
19.1 

1.1 
3.9 
0.2 
3.5 
0.2 
0.4 

13,303.4 
    24,984.6 

1,979.0 
5,274.6 

305.2 
5,030.1 

284.7 
0.5 

9.7    
18.3 

1.4 
5.0 
0.2 
3.7 
0.2 
0.0 

13,257.5 
    25,443.7 

2,308.0 
6,686.5 

354.9 
5,311.3 

49.8 
142.4 

9.9    
18.9 

1.7 
4.9 
0.3 
4.0 
0.0 
0.1 

1.2 ผลิต/จ ำหน่ำย
อำหำรสัตว ์

บจ.ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
บจ.ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ 

TFM 
USPN 

66.90 
100.00 

4,401.3 
1,366.5 

3.3 
1.0 

4,320.2 
1,170.1 

3.2 
0.9 

4,080.5 
1,652.3 

3.1 
1.1 

1.3 ธุรกิจกำร
ลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจนีเ้ป็นบริษัทผู้เข้าไปลงทุนถือหุ้นเท่าน้ัน จึงไม่มรีายได้จากการขาย 

กลุ่มธุรกจิท่ี 2 
2.1 ผลิต/จ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑ ์

บจ.เอเชียนแปซิฟิคแคน  
บจ.ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์  
 

APC 
TUG 

100.00 
98.00 

710.1 
143.7 

0.5 
0.1 

665.7 
154.1 

0.5 
0.1 

628.7 
143.8 

0.5 
0.1 

2.2 สินคำ้เกษตร บจ.ทีเอม็เอซี 
บจ.ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี 
บจ.ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี   
บจ.ทีเอม็เค ฟำร์ม 

TMAC 
TUH 
TCM 
TMK 

51.00 
100.00 
80.00 
94.44 

กิจการร่วม
ค้าไม่มกีาร
น ารายได้มา
รวมค านวณ 

-- 
 

กิจการร่วม
ค้าไม่มกีาร
น ารายได้มา
รวมค านวณ 

-- 
 

กิจการร่วม
ค้าไม่มกีาร
น ารายได้มา
รวมค านวณ 

-- 
 

2.3 ธุรกิจจดั
จ ำหน่ำย 
และอ่ืนๆ 

บจ.อีเอชเอสฯ (เปลีย่นลกัษณะธุรกิจปี 2560)
บจ.ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ 
บจ.ไทยยเูน่ียนออนไลน์ช็อป 
บจ.ไท่หวำ้น เซ่ิง อควำติค เทรดด้ิง 

EHS 
TUFP 
TUO 
TUC 

100.00 
100.00 
99.99 

100.00 

0.5 
29,930.4 

5.5 
557.1 

0.0 
22.5 

0.0 
0.4 

379.3 
30,265.9 

2.4 
197.3 

0.3 
22.2 

0.0 
0.1 

1,112.7 
30,100.4 

0.2 
0.6 

0.8 
22.4 

0.0 
0.0 

 รวมรายได้   133,284.6 100.0 134,937.3 100.0 134,375.1 100.0 

หน่วย: ลำ้นบำท 

งบกำรเงินรวม 
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ส ำหรับกลุ่มธุรกจิที ่3 เป็นกำรร่วมทุน (ไม่เกนิกว่ำ 50%) ซ่ึงถอืว่ำเป็นบริษทัร่วม จงึไม่มกีำรน ำรำยได้มำรวมในงบกำรเงินนี ้

หมำยเหตุ: เน่ืองจากเป็นการแบ่งโครงสร้างรายได้จากการขาย หลงัจากหักรายการระหว่างกันออกแล้ว ดังน้ัน รายได้ขายจึงจะไม่ตรงกับ
งบการเงินของแต่ละบริษัท 

2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย 

กลุ่มธุรกจิที ่1 ส่วนงานผลติ จ าหน่าย และลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกจิที ่1.1 ผลิตและส่งออกอำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็และบรรจุกระป๋อง  มีผลิตภณัฑห์ลกั 9 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญำกำศ/บรรจุภำชนะปิดผนึก เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกกำรน ำปลำทูน่ำสดแช่แข็งมำผ่ำน

กระบวนกำรคดัสรรละลำย น่ึงให้สุกดว้ยไอน ้ ำ และผ่ำนกำรแปรรูปเป็นช้ินเน้ือท่ีสะอำด ก่อนบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญำกำศ หรือ
ภำชนะปิดผนึกอ่ืนๆ ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แลว้เติมส่วนผสมท่ีเพ่ิมคุณค่ำทำงอำหำรและรสชำติ จำกนั้นสินคำ้ท่ีปิดผนึกแลว้
จะถูกน ำมำผ่ำนกระบวนกำรสเตอริไลส์และตรวจสอบคุณภำพ ส ำหรับผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋องของบริษทั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ชนิดธรรมดำ คือทูน่ำในน ้ ำมนัพืช น ้ ำมนัดอกทำนตะวนั น ้ ำเกลือ หรือน ้ ำแร่ ตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ และชนิดปรุงรส 
ไดแ้ก่ ปลำทูน่ำท่ีน ำมำดดัแปลงเป็นอำหำรไทยโดยผสมส่วนประกอบอ่ืนเพ่ิมเติม และปรุงรสชำติ ไดแ้ก่ ทูน่ำผดัพริก แพนงทูน่ำ 
มสัมัน่ทูน่ำ เขียวหวำนทูน่ำ ทูน่ำผดัพริกใบกะเพรำ และทูน่ำสูตรน ้ ำพริกผดั เป็นตน้ ส ำหรับปลำทูน่ำท่ีจดัจ ำหน่ำยในประเทศจะ
ผลิตและจ ำหน่ำยภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “ซีเล็ค (Sealect)” และไดมี้กำรพฒันำสินคำ้ออกมำใหม่เพ่ือขยำยตลำดภำยในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ในปีท่ีผ่ำนมำ ยงัได้มีกำรปรับโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ให้มีควำมเป็นสำกลและพรีเมียมยิ่งข้ึนเพ่ือขยำยกำรรับรู้ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้ำหมำย บริษทัในกลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง ไดแ้ก่ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บจ.ไทยรวมสินพฒันำ
อุตสำหกรรม บมจ. สงขลำแคนน่ิง บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ บจ. ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด กลุ่มบจ. ไทยยเูน่ียน ยโุรป  

2. ปลำซำร์ดีนและปลำแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญำกำศ เป็นผลิตภณัฑท่ี์น ำปลำซำร์ดีน และปลำแมคเคอเรลสดจำกทะเล
และแช่เยือกแข็งท่ีไดม้ำตรฐำนจำกในประเทศและต่ำงประเทศ มำท ำควำมสะอำดและผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ แลว้เติมซอสมะเขือ
เทศหรือน ้ ำมนัหรือน ้ ำเกลือหรือน ำมำปรุงรสตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ก่อนท่ีน ำไปฆ่ำเช้ือตำมกระบวนกำรสเตอริไลส์และ
ตรวจสอบคุณภำพ ปัจจุบนับริษทัยงัไดพ้ฒันำสินคำ้ออกมำใหม่ในรูปแบบของกำรปรุงรสชำติ “ซีเล็คซำร์ดีนย  ำรสเผ็ด”  โดย
เน้นตลำดภำยในประเทศ บริษทัในกลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตปลำซำร์ดีนและปลำแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ไดแ้ก่ บมจ. ไทยยู
เน่ียน กรุ๊ป บจ. รูเกน้ฟิช เอจี และบจ. คิง ออสกำร์ เอเอส 

3. เน้ือปลำทูน่ำสุกแช่แข็งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกกำรน ำปลำทูน่ำสดมำผ่ำนกระบวนกำรคดัสรร ละลำย น่ึงให้สุกดว้ยไอน ้ ำ และแปร
รูป เป็นช้ินเน้ือท่ีสะอำดตำมมำตรฐำนของลูกคำ้ ก่อนบรรจุในถุงสูญญำกำศ แลว้จึงน ำไปแช่แข็งเพื่อรักษำคุณภำพของสินคำ้ 
ก่อนส่งจ ำหน่ำยให้โรงงำนผลิตปลำทูน่ำกระป๋อง หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ย ส ำหรับวตัถุดิบปลำทูน่ำท่ีใชใ้นกำรผลิตจะมีหลำย
สำยพนัธ์ุ เช่น สกิปแจ็ค เยลโลวฟิ์น อลับำคอร์ เป็นตน้ ขนำดบรรจุของผลิตภณัฑมี์หลำยขนำดข้ึนอยูก่บัค  ำสั่งซ้ือของลูกคำ้ แต่
โดยทัว่ไปจะมีขนำดมำตรฐำนถงุละ 5 และ 7 กิโลกรัม บริษทัในกลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตเน้ือปลำทูน่ำสุกแช่แขง็ คือ บมจ. ไทยยู
เน่ียน กรุ๊ป 

4. ปลำแซลมอนแช่แข็งและรมควนั เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ำกปลำแซลมอน ท่ีผ่ำนกำรคดัสรรตำมมำตรฐำนคุณภำพจำกประเทศ
นอร์เวย ์และชิลี ซ่ึงอุดมคุณค่ำไปดว้ยโปรตีน และโอเมกำ้ 3 มำผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำ ดว้ยเทคนิคในกำรผลิตท่ี
เช่ียวชำญ และช ำนำญ ท ำใหส้ำมำรถพฒันำจนเป็นสินคำ้หลำกหลำยรูปแบบ ท่ียงัคงควำมสดและรสชำติของเน้ือปลำไดอ้ยำ่งดี
เยีย่ม  บริษทัในกลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตเน้ือปลำแซลมอนแช่แขง็ คือ บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป และบจ. เมอร์อลิอนัซ์ เอสเอเอส 
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5. กุง้แช่แขง็ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ำกกำรน ำกุง้ขำว (Vannamei) มำผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป หรือน ำมำตม้ตำมกระบวนกำรผลิตท่ี
ไดม้ำตรฐำน นอกจำกน้ี ยงัมีกำรน ำมำผสมส่วนผสมอ่ืนๆ เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัสินคำ้ และเพื่อสนองตอบต่อควำมตอ้งกำร
สินคำ้ของลูกคำ้ ก่อนน ำไปแช่แข็งเพื่อบรรจุใส่ภำชนะพร้อมกระจำยสู่ผูบ้ริโภคในตลำดทัว่โลก กุง้แช่แขง็ท่ีผลิตมีทั้งกุง้ทั้งตวั
แช่แขง็ กุง้เด็ดหวัหรือเด็ดหำงแช่แขง็ กุง้ตม้แช่แขง็ กุง้ชุบแป้งทอด กุง้ซูชิ (กุง้ตม้วำงบนขำ้วป้ันญ่ีปุ่น) เป็นตน้ บริษทัในกลุ่มซ่ึง
ด ำเนินกำรผลิตกุง้แช่แขง็ ไดแ้ก่ บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บจ. ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด และบจ. โอคินอสฟู้ด  

6. ปลำหมึกแช่แข็ง เป็นผลิตภณัฑท่ี์น ำปลำหมึกกระดอง ปลำหมึกกลว้ย และปลำหมึกสำย ซ่ึงน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ มำผำ่นกำร
แปรรูปหรือน ำมำผสมกบัส่วนผสมอ่ืนๆ อยำ่งมีประสิทธิภำพ และใส่ใจในคุณภำพเช่นเดียวกบักุง้แช่แข็ง ประกอบดว้ยรูปแบบ
ต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของสินคำ้ เช่น ปลำหมึกชุบแป้งทอด ปลำหมึกซำชิมิ (ปลำหมึกแล่วำงบนขำ้วป้ันญ่ีปุ่น) เป็นตน้ บริษทัใน
กลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตปลำหมึกแช่แขง็ คือ บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  

7. อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน ำวตัถุดิบ อำทิเช่น เน้ือปู เน้ือกุง้ แซลมอน และหอยลำย ท่ีคดัสรรแลว้มำแกะ
เปลือกและผ่ำนกำรแปรรูปก่อนบรรจุกระป๋อง ขนำด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ์ นอกจำกน้ี ยงัมีกำรน ำมำบรรจุแบบ พลำส
เจอร์ไรส์ในกล่องพลำสติกปิดฝำ ถุงสูญญำกำศ หรือภำชนะปิดผนึกอ่ืนๆ และส่งตรวจสอบคุณภำพ ก่อนน ำส่งใหลู้กคำ้ทัว่โลก 
บริษทัในกลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง คือ บมจ.สงขลำแคนน่ิง บมจ. แพ็คฟู้ด บจ. ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส์ 
และบจ. รูเกน้ฟิช เอจี 

8. อำหำรพร้อมรับประทำนเป็นผลิตภณัฑ์อำหำรปรุงส ำเร็จรูปแช่แข็ง ปรุงด้วยวตัถุดิบท่ีผ่ำนกำรคดัสรรอย่ำงพิถีพิถนั ประกอบกับ
ส่วนผสม และเคร่ืองปรุงท่ีสั่งจำกต่ำงประเทศส ำหรับเมนูอำหำรนำนำชำติ หรือเคร่ืองปรุงท่ีมำกคุณค่ำของสมุนไพร
ส ำหรับ เมนูอำหำรไทยสูตรตน้ต ำรับ จำกนั้ น น ำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ ถูกหลกัอนำมยั คงควำมอร่อย
เหมือนปรุงเสร็จใหม่ๆ โดย บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บมจ. แพค็ฟู้ด และบจ. เจำ้พระยำหอ้งเยน็ เป็นผูผ้ลิต 

9. เบเกอร่ี เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บกำรคิดคน้และพฒันำอยำ่งสร้ำงสรรค ์ภำยใตก้รรมวธีิอนัทนัสมยั เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ
ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ ผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ พำยทูน่ำ พำยผกัโขม บรำวน่ี เป็นตน้ โดย บมจ. 
ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป เป็นผูผ้ลิต 

10. อำหำรสตัวเ์ล้ียงบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญำกำศ/บรรจุภำชนะปิดผนึกไดจ้ำกกำรน ำเน้ือปลำทูน่ำส่วนท่ีติดเลือดซ่ึงแยกไวจ้ำก
กำรผลิตปลำทูน่ำสุกแช่แข็งมำผ่ำนกำรแปรรูป โดยผสมกบัเน้ือปลำอ่ืนๆ เช่น ปลำซำร์ดีน และส่วนผสมอ่ืน เช่น เยลล่ี และ
วติำมิน ก่อนน ำไปบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญำกำศ หรือภำชนะปิดผนึกอ่ืนๆ ในปัจจุบนั นอกจำกส่งออกไปยงัต่ำงประเทศแลว้ ยงั
ไดมี้กำรเปิดตลำดในประเทศ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “เบลลอตตำ้” บริษทัในกลุ่มซ่ึงด ำเนินกำรผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง ไดแ้ก่ บจ. 
ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม บมจ. สงขลำแคนน่ิง บจ.  ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ และ บจ. ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ 
นอกจำกน้ี บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ยงัเป็นผูผ้ลิตอำหำรวำ่งในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ปลำเสน้ ปลำแผน่ ปลำหมึกอบกรอบ คำงกุง้ทอด 

เป็นตน้ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ "ฟิชโช (Fisho)" และ “โมโนริ (Monori)” โดยในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไดป้รับภำพลกัษณ์ใหม่ ทั้งรสชำติ
และโลโก ้ตลอดจนบรรจุภณัฑ ์

กลุ่มธุรกจิที ่1.2 ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ไดแ้ก่ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรกุง้ชนิดต่ำงๆ เช่น กุง้กลุำด ำ กุง้ขำว กุง้กำ้มกรำม เป็นตน้ และอำหำรปลำชนิดต่ำงๆ เช่น 

ปลำนิล ปลำสลิด ปลำกระพง เป็นตน้ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “โปรฟีด” “เอฟซีอำร์” “นำนำมิ” “แอควำฟีด” “โชบุ” และ “ดีโกรว”์  ซ่ึง
ปัจจุบนัจ ำหน่ำยทั้งภำยในประเทศและส่งออก 
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กลุ่มธุรกจิที ่1.3 ธุรกิจกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  เป็นกำรจดัตั้งบริษทัในต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
1) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกำ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั) เพื่อ

เขำ้ไปลงทุนในบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีน่ำสนใจในสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 
- ลงทุนในสดัส่วน 100% ในบริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ำกดั (ชิคเกน้ออฟเดอะซี) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปร
รูปและบรรจุกระป๋อง อนัดบั 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกำ  

- ลงทุนในสดัส่วน 82% ในบริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ำกดั (ชิคเกน้ออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์) เป็นผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำย
อำหำรทะเลแช่แขง็ ซ่ึงในปี 2554 บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ำกดั และบริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ำกดั  (ชิคเกน้ออฟ
เดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์) ไดด้ ำเนินกำรควบรวมกิจกำร โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกดั” และ
สดัส่วนในกำรลงทุนเปล่ียนเป็น 68.97% ในหุน้สำมญั และ 100% ในหุน้บุริมสิทธิ 

- ลงทุนในสดัส่วน 100% ในบริษทั ยเูอส เพท็ นูทรีชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยอำหำรสตัวท์ั้งแบบแหง้และแบบเปียก 
2) ประเทศเวยีตนำม โดยบริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ขำ้ลงทุนในสดัส่วน 83% ในบริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ำกดั ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง ปัจจุบนัไดมี้กำรซ้ือหุน้เพ่ิมจำกผูถื้อหุน้เดิมจนครบ 100%  
3) ประเทศฝร่ังเศส ไดแ้ก่ บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์ โฮลด้ิง จ ำกดั เพ่ือเขำ้ไปลงทุนในบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจในประเทศ

ฝร่ังเศส โดยเขำ้ไปลงทุนในสดัส่วน 100% ในกลุ่มบริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ
กระป๋องแบบครบวงจรโดยมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้เป็นของตนเอง มีฐำนกำรผลิตอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส โปรตุเกส กำน่ำ และซีเชลส์ 
และส่งไปจ ำหน่ำยในประเทศต่ำงๆ ทัว่ยโุรป ตะวนัออกกลำง แอฟริกำเหนือ อเมริกำเหนือ และอเมริกำใต ้นอกจำกน้ี ยงัลงทุน
ในสดัส่วน 100% ในบจ.เมอร์อลิอนัซ์ เอสเอเอส ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแซลมอนรมควนัชั้นน ำของยโุรป 

4) ประเทศนอร์เวย ์โดยบริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ำกดั บริษทัยอ่ย 100% ไดไ้ปจดัตั้งบริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์เวย ์เอ
เอส จ ำกดั เพ่ือเขำ้ซ้ือหุน้ 100% ในบริษทั คิง ออสกำร์ เอเอส จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตปลำบรรจุกระป๋องท่ีติดหน่ึงในสิบอนัดบัแบ
รนดอ์ำหำรทะเลโลก 

5) ประเทศแคนำดำ โดยบริษทั ไทยยเูน่ียน อีย ู ซีฟู้ด 1 เอสเอ  จ ำกดั ไดเ้ขำ้ลงทุนในสดัส่วน 80% ในบริษทั ไทยยเูน่ียน แคนำดำ 
จ ำกดั ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยลอ็บสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ ภำยใตแ้บรนด ์เล เพช็เชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez 
Nous) 

กลุ่มธุรกจิที ่2 ส่วนงานสนบัสนุนธุรกจิ 

กลุ่มธุรกจิที ่2.1 ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ ์ประกอบดว้ย 2 บริษทั ดงัน้ี 

1.  บริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จ ากัด  
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยภำชนะบรรจุอำหำร ทั้งประเภทกระป๋องเหล็กและกระป๋องอลูมิเนียมส ำหรับบรรจุอำหำร ซ่ึง 
บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัเอเชียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั ผ่ำนทำงบริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกัด (มหำชน) ปัจจุบัน
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั ไดจ้ ำหน่ำยใหก้บับริษทัในกลุ่มไทยยเูน่ียนประมำณ 84% 

2.  บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ ากัด   
ด ำเนินธุรกิจผลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไปรวมถึงฉลำกสินคำ้ ลูกคำ้ของบริษทัประมำณ 70% ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มไทยยเูน่ียน ซ่ึงมกัจะเป็น
งำนฉลำกสินคำ้ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีงำนพิมพท์ัว่ไป เช่น พอ็กเก็ตบุค้ ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นตน้ รวมถึงมีกำรเพ่ิมสำยกำรผลิต
ในรูปแบบของกล่องสินคำ้ข้ึน เพ่ือขยำยตลำดและเพ่ิมยอดขำยใหก้บับริษทั 
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กลุ่มธุรกจิที ่2.2 สินคำ้เกษตร ประกอบดว้ย 4 บริษทั ดงัน้ี 

1. บริษทั ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี จ ากัด 
เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งข้ึน โดยบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั เพ่ือประกอบกิจกำรโรงเล้ียง พฒันำสำยพนัธ์ุกุง้ และอนุบำลตวัอ่อน

กุง้ ส ำหรับผลิตและจ ำหน่ำยลูกกุง้ให้กบัลูกคำ้ของกลุ่มบริษทั และเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ในประเทศ ตั้งอยู่ท่ีอ  ำเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังำ 
ปัจจุบนับริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั (TMAC) เป็นผูถื้อหุน้และดูแลกำรลงทุน 

2. บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี จ ากัด 
เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งข้ึน โดยบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั เพ่ือประกอบกิจกำรเพำะพนัธ์ุและเล้ียงกุง้ เพื่อจ ำหน่ำยและเป็น

ฟำร์มตวัอยำ่ง ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอละงู จงัหวดัสตูล ปัจจุบนับริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั (TMAC) เป็นผูถื้อหุน้และดูแลกำรลงทุน 

3. บริษทั ทีเอม็เค ฟาร์ม จ ากัด 
เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งข้ึน โดยบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั เพ่ือประกอบกิจกำรเพำะพนัธ์ุและเล้ียงกุง้ เพ่ือจ ำหน่ำยและเป็น

ฟำร์มตวัอยำ่ง ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ปัจจุบนับริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั (TMAC) เป็นผูถื้อหุน้และดูแลกำรลงทุน 

4. บริษทั ทีเอม็เอซี จ ากัด 
เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งข้ึนใหม่เดือนธนัวำคม 2555 โดยบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั ร่วมทุนกบับริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ำกดั ในอตัรำ 51:49 เพ่ือลงทุนในกิจกำรฟำร์มเพำะพนัธ์ุและเล้ียงกุง้ ปัจจุบนัไดเ้ขำ้ไปลงทุนและดูแลกำรด ำเนินงำนของ TUH, TCM 
และ TMK ในอตัรำ 100.00%, 75.00% และ 94.44% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัทั้งสำมตำมล ำดบั โดยในเดือนสิงหำคม 2561 TFM ได้
ขำยหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยู ่หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนใหก้บั TU เป็นผูถื้อหุน้แทน  

กลุ่มธุรกจิที ่2.3 ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

1) บริษทั อีเอชเอส เทรนด์น่ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จ ำกดั) ดูแลจดักำรเก่ียวกบักำรจดัฝึกอบรม
หลกัสูตรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงให้บริกำรค ำปรึกษำและแนะน ำ
เก่ียวกบักำรจดัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั เพ่ือให้กลุ่มบริษทัด ำเนินกิจกำร
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

2) บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็งในทวีป
อเมริกำ 

3) บริษทั ไทยยูเน่ียนออนไลน์ช็อป จ ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มบริษทั โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิคส์ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ภำยใตเ้วบ็ไซตช่ื์อ www.qfreshshop.com โดยมุ่งเนน้กำรคดัสรร ผลิต และน ำเสนอสินคำ้อำหำรทะเลแช่
แขง็ท่ีมีคุณภำพท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบกำรธุรกิจทำงดำ้นอำหำร 
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สิทธิประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริม 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนดงัน้ี 

1. บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใช้สิทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
จ ำนวน 4 ฉบบั ประกอบดว้ย 
1.1 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1636(1)/2554 ลงวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2554 ส ำหรับผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ โดยยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำร

ประกอบกิจกำร (อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการฯ) สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม มีก ำหนดเวลำ
แปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 

- บริษทัไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละห้ำสิบของอตัรำปกติมี
ก ำหนดเวลำหำ้ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1.2 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2289(2)/2557 ลงวนัท่ี 10 ตุลำคม 2557 ส ำหรับผลิตอำหำรส ำเร็จรูปบรรจุภำชนะผนึก สัตว์น ้ ำแช่แข็ง
และอำหำรก่ึงส ำเร็จรูปแช่แข็ง อำหำรพร้อมบริโภคแช่แข็ง โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 1 
สิงหำคม 2561 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี ส าหรับกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป
บรรจุภาชนะผนึก สัตว์น า้แช่แข็งและอาหารกึง่ส าเร็จรูปแช่แข็ง นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม มีก ำหนดเวลำ
แปดปี ส าหรับการผลติอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1.3 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1493(2)/2558 ลงวนัท่ี 10 เมษำยน 2558 ส ำหรับสัตวน์ ้ ำแช่แข็งและอำหำรก่ึงส ำเร็จรูปแช่แข็ง อำหำร
พร้อมรับประทำนแช่แข็ง โดยเร่ิมมีรำยได้คร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2561 สิทธิประโยชน์
ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน มีก ำหนดเวลำแปดปี ส าหรับกจิการผลติสัตว์น ้าแช่แข็งและ
อาหารกึง่ส าเร็จรูปแช่แข็ง นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม มีก ำหนดเวลำ
แปดปี ส าหรับการผลติอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1.4 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0781-1-00-0-0 ลงวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2558 กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร “ส ำนกังำนใหญ่ขำ้มชำติ” 
โดยจะตอ้งก ำกบัดูแลกิจกำรของสำขำ หรือบริษทัในเครือในต่ำงประเทศ ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ประเทศ โดยมีขอบข่ำยธุรกิจดงัน้ี 

1.4.1 กำรบริหำรงำนทัว่ไป กำรวำงแผนทำงธุรกิจ และกำรประสำนงำนธุรกิจ 
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1.4.2 กำรจดัหำวตัถุดิบและช้ินส่วน 
1.4.3 ศูนยบ์ริหำรเงิน (TREASURY CENTER : เลขท่ีใบอนุญำต TC255801) 

โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 25 ตุลำคม 2559 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 
- ตำมมำตรำ 25 ใหไ้ดรั้บอนุญำตน ำคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือและผูช้  ำนำญกำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัรได ้
- ตำมมำตรำ 26 ใหบุ้คคลตำมมำตรำ 25 ไดรั้บอนุญำตท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรใหเ้ห็นชอบ 
- ตำมมำตรำ 37 ใหไ้ดรั้บอนุญำตใหน้ ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

# ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล # 

2. บริษทั ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใชสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
จ ำนวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

2.1 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1755(3)/2555 ลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2555 ส ำหรับอำหำรส ำเร็จรูปหรือก่ึงส ำเร็จรูปแช่แข็ง โดยเร่ิมมี
รำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2558 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน มี
ก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2.2 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2578(2)/2555 ลงวนัท่ี 22 ตุลำคม 2555 ส ำหรับอำหำรส ำเร็จรูปหรือก่ึงส ำเร็จรูปบรรจุภำชนะผนึก อำหำร
ส ำเร็จรูปพร้อมบริโภค และอำหำรสัตวบ์รรจุภำชนะผนึก โดยเร่ิมมีรำยได้คร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 2 
ตุลำคม 2560 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี ส าหรับกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป
หรือกึง่ส าเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึกและกจิการผลติอาหารสัตว์ นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม มีก ำหนดเวลำ
แปดปี ส าหรับการผลติอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2.3 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2871(2)/2555 ลงวนัท่ี 14 ธันวำคม 2555 ส ำหรับกิจกำรผลิตน ้ ำน่ึงปลำเขม้ขน้ และน ้ ำมนัปลำบริสุทธ์ิ 
โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2559 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2.4 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-0346-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 ส ำหรับกิจกำรผลิตน ้ ำมนัปลำ (FISH CRUDE OIL) โดยยงัไม่
มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
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- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2.5 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 61-1315-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 ส ำหรับกิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เคร่ืองด่ืม วตัถุเจือปน
อำหำร (Food Additive) หรือส่ิงปรุงแต่งอำหำร (Food Ingredeint) โดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยยงัไม่มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำห้ำปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3. บริษัท สงขลำแคนน่ิง จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีเงินได้นิติบุคคล 
จ ำนวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย  
3.1 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1068(2)/2553 ลงวนัท่ี 25 มกรำคม 2553 ส ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูป และก่ึงส ำเร็จรูปบรรจุ

ภำชนะผนึก และอำหำรสัตว ์โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2554 สิทธิประโยชน์
ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี ส าหรับกจิการผลติอาหารสัตว์ นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม มีก ำหนดเวลำ
แปดปี ส าหรับการผลิตอาหารส าเร็จรูป และกึ่งส าเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

3.2 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2197(2)/2553 ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2553 ส ำหรับกิจกำรผลิตตวักระป๋อง ชนิด 2 ช้ิน โดยเร่ิมมีรำยได้
คร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2554 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3.3 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 58-2085-0-00-1-0 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2558 ส ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปและก่ึงส ำเร็จรูปบรรจุ
ภำชนะผนึก และอำหำรสตัว ์โดยยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
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- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4. บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใชสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในกิจกำร
ผลิตอำหำรสตัวผ์สมส ำเร็จรูป จ ำนวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย 
4.1 โรงงำนท่ีจงัหวดัสงขลำ - บตัรตรส่งเสริมเลขท่ี 1042(2)/2554 ลงวนัท่ี 11 มกรำคม 2554 โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำร

ประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2559 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 
-  บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร 

-  ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4.2 โรงงำนท่ีจงัหวดัสมุทรสำคร  
4.2.1 บตัรส่งเสริมเลขท่ี  2259(2)/2555 ลงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2555 โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือ
วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 
-  บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร 

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4.2.2 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 58-1973-0-00-1-0 ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2558 ส ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว ์โดยเร่ิมมีรำยได้
คร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2559 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บคือ 
- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร  

- ผูถื้อหุน้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. บริษทั ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกสัตวน์ ้ ำ ตำมบัตรส่งเสริมเลขท่ี 
1009(2)/2558 ลงวนัท่ี 6 มกรำคม 2558 โดยเร่ิมมีรำยได้คร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2560 สิทธิ
ประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ 

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร  
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- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6. บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ำกดั ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใชสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบบั 
ไดแ้ก่ บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0340-0-00-1-0 ลงวนัท่ี 7 มีนำคม 2559 ส ำหรับสตัวน์ ้ ำแช่แขง็ และอำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ โดยเร่ิม
มีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2559 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร 

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

7. บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใชสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ ำนวน 1 
ฉบบั ไดแ้ก่ บตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-0565-0-00-3-0 ลงวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560 ส ำหรับสัตวน์ ้ ำแช่แข็ง และอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป
แช่แขง็ โดยเร่ิมมีรำยไดค้ร้ังแรกจำกกำรประกอบกิจกำร เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2560 สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร 

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8. บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใชสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ ำนวน 1 
ฉบบั ไดแ้ก่ บตัรส่งเสริมเลขท่ี 61-0698-0-00-1-0 ลงวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ส ำหรับสัตวน์ ้ ำแช่แข็ง อำหำรก่ึงส ำเร็จรูปแช่เยน็
แช่แขง็ โดยยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร 

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

9. บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัคงใชสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ ำนวน 1 
ฉบับ ได้แก่ บัตรส่งเสริมเลขท่ี 61-0699-0-00-1-0 ลงวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 ส ำหรับอำหำรพร้อมบริโภคแช่แข็ง อำหำร
ส ำเร็จรูปและก่ึงส ำเร็จรูปแช่เยน็แช่แขง็ โดยยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ คือ  

- บริษทัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำร 

- ผูถื้อหุ้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) นโยบำยกำรตลำด  
บริษทัมีนโยบำยกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นกำรตลำดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์และภำรกิจ ดงัน้ี 
1) กำรให้ควำมส ำคญักบัฐำนลูกคำ้เดิมและใหม่ โดยบริษทัจะรักษำฐำนลูกคำ้เดิมในแต่ละตลำดและแต่ละผลิตภณัฑใ์หย้ ัง่ยืน 

รวมถึงกำรเพ่ิมจ ำนวนลูกคำ้ใหม่ จำกตลำดหรือช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ  
2) น ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพดี ไดม้ำตรฐำนระดบัสำกล รวมถึงบริกำรหลงักำรขำยท่ีเหมำะสมและตรงตำมควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้ ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมทำงกำรตลำดใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
3) เนน้กำรท ำธุรกิจท่ีมีควำมโปร่งใส ตรงไปตรงมำ ซ่ือสตัย ์เป็นธรรม ไม่เอำเปรียบลูกคำ้ 
4) ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุดผ่ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดท่ี

เหมำะสม ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
5) หำโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ๆ จำกกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลใหม้ำกข้ึน 
6) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคำ้ 

สัดส่วนของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท 

ผลติภัณฑ์ ร้อยละของรายได้จากการขาย 

 2560 2561 

- ธุรกิจผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูป 45% 46% 

- ธุรกิจผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง 

42% 40% 

- ธุรกิจผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัว ์ผลิตภณัฑมู์ลค่ำเพ่ิม และอ่ืนๆ 13% 14% 

การจดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษัท 

ประเทศ ร้อยละของการจดัจ าหน่าย 

 2560 2561 
- สหรัฐอเมริกำ 38.8% 37.7% 
- สหภำพยโุรป 30.8% 30.4% 
- ภำยในประเทศ 9.2% 10.5% 
- ญ่ีปุ่น 6.3% 5.7% 
-  อ่ืนๆ* 14.9% 15.7% 

หมายเหต:ุ * อ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวปีเอเชีย ออสเตรเลยี ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ 
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(ข) สภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม 
ภาพรวมอุตสาหกรรม   
ความต้องการในการบริโภคปลาและอาหารทะเลเตบิโตเพิม่มากขึน้เน่ืองจากรายได้ทีใ่ช้จ่ายได้จริงของผู้บริโภคทัว่โลกเพิม่สูงขึน้    

กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกช่วยให้กำรจับจ่ำยของผูบ้ริโภคด้ำนอำหำรจ ำพวกโปรตีนท่ีได้จำกสัตวอ์ย่ำงเช่นอำหำรทะเลเพ่ิมสูงข้ึน 
ประกอบกบัปริมำณ และควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคอำหำรทะเลในตลำดมีควำมสมดุลมำกข้ึนเช่นกนั จึงส่งผลเชิงบวกต่ออนำคตของ
ตลำดอำหำรทะเลทัว่โลกและทวปีเอเชีย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ประเทศจีน ยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนส ำคญัของพฒันำกำรอำหำรทะเลโลกทั้งใน
เชิงปริมำณและควำมตอ้งกำรของตลำด   

ส ำหรับดำ้นกำรผลิต ปริมำณกำรผลิตปลำและอำหำรทะเลทัว่โลกยงัคงปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียสะสมต่อ
ปีมำกกวำ่ร้อยละ 2 ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ และในปี 2561 มีปริมำณกำรผลิตอยูท่ี่ 179 ลำ้นตนั ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของปริมำณกำร
ผลิตท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเล้ียงเป็นหลกั ซ่ึงมีสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึงของกำรผลิตปลำทั้งหมด จำกขอ้มูลขององคก์ำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ (FAO) มีควำมเป็นไปไดว้ำ่กำรเติบโตในระดบัร้อยละ 4–5 ต่อปีอยำ่งต่อเน่ืองของปริมำณกำรผลิตท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเล้ียง
จะเติบโตแซงหนำ้ปริมำณกำรผลิตจำกกำรประมงธรรมชำติ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นแหล่งผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุด ไดใ้นอีก 2 ปีขำ้งหนำ้ 

                                   ปริมำณกำรผลิตปลำทัว่โลก (ลำ้นตนั)                     ปริมำณกำรบริโภคปลำต่อคน (กิโลกรัมต่อปี) 

ท่ีมำ FAO Globefish Highlights 2018 

ในมุมมองของผูบ้ริโภค กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน กำรรับรองควำมปลอดภยัของอำหำร ควำมสะดวกในกำรใชป้ระกอบอำหำร และคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรของอำหำรทะเล ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใหค้วำมส ำคญัอยำ่งมำก ในดำ้นอุตสำหกรรม กำรควบรวมกิจกำรและกำรบูรณำ
กำรระบบห่วงโซ่อุปทำนยงัคงเป็นปัจจยัในกำรขบัเคล่ือนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรม   

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทัว่โลกมโีอกาสเตบิโตได้ด ี 

โดยภำพรวม อุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปทัว่โลกมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองท่ีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีอยูท่ี่ร้อยละ 2.6 ในช่วง
สำมปีท่ีผำ่นมำ (2559-2561) โดยมีมูลค่ำตลำดทัว่โลกอยูท่ี่ 81 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐในปี 2561 และคำดวำ่กำรเติบโตในอนำคตจะขยำยตวั
สูงข้ึน ทั้ งน้ีเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจในตลำดผูบ้ริโภคหลกั รวมทั้งกำรปรับตวัเพ่ิมข้ึนของควำมตอ้งกำรในกำรบริโภค
อำหำรทะเลและปริมำณกำรผลิตท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเล้ียง   
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สถานการณ์ในตลาดจ าแนกตามภูมภิาค   

ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและยโุรปเป็นผูน้ ำตลำดอำหำรทะเลแปรรูปของโลก โดยมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 และ 36 ของมูลคำ่ตลำดโลกใน
ปี 2561 ตำมล ำดบั แมว้่ำจะครองสัดส่วนมำกท่ีสุด แต่อตัรำกำรเติบโตในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงมำกนัก
ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ภูมิภำคอเมริกำเหนือเป็นผูน้ ำตลำดอำหำรทะเลแปรรูปท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของโลก โดยส่วนใหญ่น ำเขำ้
ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลจำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกำ ในขณะท่ีกำรเติบโตในตลำดท่ีมีขนำดใหญ่เร่ิมส่งสญัญำณอ่ิมตวั อตัรำ
กำรเติบโตในตลำดเกิดใหม่ (ตะวนัออกกลำงและแอฟริกำ และละตินอเมริกำ) กลบัมีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่ม
ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูปประเภทแช่แขง็และประเภทเก็บรักษำไดน้ำน   

ภูมิภำคตะวนัออกกลำงและแอฟริกำเป็นภูมิภำคท่ีมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 13.7 (2559 – 2561) และคำดวำ่จะมี
มูลค่ำสูงถึง 5.8 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐในปี 2562 กำรขยำยตวัน้ีมำจำกกำรท่ีผูบ้ริโภคหันมำบริโภคอำหำรทะเลท่ีมีคุณภำพมำกข้ึน อนัเป็น
ผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดท่ี้ใชจ่้ำยไดจ้ริง (Disposable income) กำรขยำยตวัของเมือง พฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
กำรหนัมำใส่ใจดูแลสุขภำพมำกข้ึน   

สถานการณ์ในตลาดจ าแนกตามกลุ่มผลติภณัฑ์  

กลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูปประเภทแช่เยน็ (Chilled) มีสัดส่วนใหญ่ท่ีสุดในตลำดอำหำรทะเลแปรรูปทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 48 
ของมูลค่ำตลำดรวมในปี 2561 เน่ืองจำกประชำกรทัว่โลกมีควำมใส่ใจในสุขภำพมำกข้ึน และมีควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคอำหำรท่ีมี
คุณภำพสูงข้ึน จึงคำดวำ่กลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูปประเภทแช่เยน็จะยงัคงครองส่วนแบ่งในตลำดมำกท่ีสุด อยำ่งไรก็ตำม แมว้ำ่จะ
ครองสัดส่วนในตลำดมำกท่ีสุด แต่คำดว่ำอตัรำกำรเติบโตจะยงัคงอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำกนัก โดยคำดว่ำจะเติบโตท่ีระดับร้อยละ 2 
ต่อเน่ืองไปอีก 2-3 ปีขำ้งหนำ้ ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภำคท่ีมีกำรบริโภคอำหำรทะเลประเภทแช่เยน็มำกท่ีสุด โดยเฉพำะประเทศ
ญ่ีปุ่น และเกำหลีใต ้ 

อำหำรทะเลแปรรูปประเภทเก็บรักษำไดน้ำน (Shelf Stable) มีสดัส่วนในตลำดรองลงมำเป็นอนัดบัท่ีสองและเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีอตัรำ
กำรเติบโตสูงท่ีสุดในตลำด ล ำดบัถดัมำคืออำหำรทะเลแปรรูปประเภทแช่แข็ง (Frozen) โดยคำดวำ่อตัรำกำรเติบโตของผลิตภณัฑ ์2 กลุ่ม
น้ีจะแซงหนำ้กลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทแช่เยน็ในอนำคต เน่ืองมำจำกกำรบริโภคท่ีเติบโตข้ึนในตลำดเกิดใหม่ (ตะวนัออกกลำง แอฟริกำ 
และละตินอเมริกำ 

ท่ีมำ : Euromonitor  
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การแข่งขนัในตลาดและแนวโน้มราคาของวตัถุดบิหลกั : ปลา ทูน่า กุ้ง และปลาแซลมอน   
จำกขอ้มูลของ FAO ระบุวำ่ ปลำทูน่ำ กุง้ และปลำแซลมอน ยงัคงเป็นกลุ่มสำยพนัธ์ุอำหำรทะเลท่ีนิยมคำ้ขำยกนัมำกท่ีสุด ซ่ึงกลุ่มสำย
พนัธ์ุ 3 กลุ่มน้ีมีสดัส่วนมำกกวำ่ร้อยละ 70 ของรำยไดห้ลกัของไทยยเูน่ียนในปี 2561 ดงันั้น เรำจึงยงัคงติดตำมแนวโนม้รำคำตลำดโลก
ของวตัถุดิบในแต่ละสำยพนัธ์ุอยำ่งใกลชิ้ด   

ปลาทูน่า   

ขอ้มูลของ FAO ระบุวำ่ จำกปริมำณกำรผลิตปลำทูน่ำทั้งหมด กวำ่ร้อยละ 52 นั้นผลิตจำกปลำทูน่ำพนัธ์ุทอ้งแถบ (Skipjack) รองลงมำ
ไดแ้ก่ ปลำทูน่ำพนัธ์ุครีบเหลือง (yellowfin) ปลำทูน่ำพนัธ์ุตำโต (bigeye) ปลำทูน่ำพนัธ์ุแกลบและพนัธ์ุหลอด (frigate and bullet) ปลำทู
น่ำพนัธ์ุครีบยำว (albacore) และอ่ืนๆ   

ดำ้นอุปทำน กำรจบัปลำทูน่ำในมหำสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกและแปซิฟิกมีปริมำณค่อนขำ้งต ่ำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในระหวำ่งเดือนเมษำยน 
ถึงเดือนพฤษภำคม ปี 2561 ปริมำณกำรจบันั้นเร่ิมปรับตวัข้ึนในเดือนมิถุนำยนก่อนถึงฤดูกำรห้ำมจบัปลำดว้ยเคร่ืองมือล่อปลำ (FAD 
fishing closure) ในระหวำ่งเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนตุลำคม อยำ่งไรก็ตำม ในขณะท่ีปริมำณกำรจบัปลำนั้นค่อนขำ้งต ่ำ แต่ควำมตอ้งกำร
ในกำรบริโภคปลำทูน่ำแช่แขง็ในประเทศไทยนั้นยงัคงอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจำกผูผ้ลิตอำหำรทะเลไดท้ ำกำรจดัซ้ือปลำล่วงหนำ้ก่อนถึงฤดู
ห้ำมจบัปลำดว้ยเคร่ืองมือล่อปลำ นอกจำกน้ี ขอ้บงัคบักำรห้ำมจบัปลำเป็นเวลำ 72 วนัติดต่อกนัในมหำสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก โดย
คณะกรรมำธิกำรปลำทูน่ำเขตร้อนทวีปอเมริกำ (IATTC) 72 days Veda) ยงัส่งผลให้เรือประมงกว่ำร้อยละ 50 งดจบัปลำในน่ำนน ้ ำน้ี 
ประกอบกบัโควตำกำรจบัปลำทูน่ำพนัธ์ุครีบเหลืองในมหำสมุทรอินเดียท่ีลดลง และสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยในมหำสมุทรแอตแลนติก 
ทั้งหมดน้ีลว้นส่งผลต่อปริมำณกำรจบัปลำโดยรวมในปี 2561   

กำรซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำแปรรูประหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มผลิตภัณฑ์มำตรฐำน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทูน่ำในน ้ ำเกลือและ
ผลิตภณัฑ์ทูน่ำในน ้ ำมนั ปรับตวัลดลงในช่วงไตรมำสแรกของปี 2561 เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรทั่วโลกปรับตวัลดลง ในขณะท่ีควำม
ตอ้งกำรในกำรบริโภคผลิตภณัฑ์ทูน่ำเพ่ิมมูลค่ำในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสะดวกต่อกำรบริโภคนั้นปรับตวัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งใน
ตลำดสหรัฐอเมริกำ  แมว้ำ่ปริมำณกำรจบัปลำทูน่ำโดยรวมลดลง รำคำเฉล่ียปลำทูน่ำพนัธ์ุทอ้งแถบประเภทแช่แขง็ก็ปรับตวัลดลงเช่นกนั 
โดยลดลงร้อยละ 12-15 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน และปรับลดลงต ่ำสุดเป็นประวติักำรณ์ท่ี 
1,250 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนสิงหำคม ก่อนท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึนมำอยูท่ี่ 1,650 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนตุลำคม   
รำคำเฉล่ียของปลำทูน่ำจ ำแนกตำมสำยพนัธ์ุระหวำ่งปี 2554 – 2561  หน่วยเหรียญสหรัฐต่อตนั (ท่ำเรือกรุงเทพฯ)  

ท่ีมำ : FAO Globefish Highlights 2018  
ท่ีมำ : ไทยยเูน่ียน 
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กุ้ง  

กุง้ขำว (Whiteleg shrimp) เป็นกุง้ท่ีนิยมใช้ในกำรผลิตมำกท่ีสุด มีสัดส่วนร้อยละ 65 ของปริมำณกำรผลิตทั่วโลก โดยส่วนมำกมีกำร
เพำะเล้ียงในประเทศเอกวำดอร์ อินเดีย ไทย จีน และอำร์เจนติน่ำ ประเทศจีนยงัคงเป็นผูผ้ลิตกุง้รำยใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่ส่วนมำกเป็น
กำรผลิตเพ่ือบริโภคภำยในประเทศ ในขณะท่ีประเทศอินเดียและประเทศเอกวำดอร์เป็นผูส่้งออกกุง้รำยใหญ่ท่ีสุดในตลำดโลก 

จำกรำยงำนของ FAO ฤดูกำลท ำฟำร์มกุง้ในปี 2561 เร่ิมตน้ไดดี้ในเกือบทุกประเทศผูผ้ลิตในภูมิภำคเอเชีย ในช่วงฤดูเก็บเก่ียวคร้ังแรกของ
ปีในเดือนเมษำยนท่ีประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และเวยีดนำม มีปริมำณกำรผลิตอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินปกติ  อีกทั้งกำรผลิตในประเทศจีนท่ี
เพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเป็นตน้มำ ส่งผลให้มีปริมำณกุง้ลน้ตลำดในภูมิภำคเอเชีย ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคกุ้งใน
ประเทศน ำเขำ้หลกั (อยำ่งเช่นสหรัฐอเมริกำ) นั้นอยูใ่นระดบัต ่ำ เป็นเหตุให้รำคำกุง้ท่ีหนำ้ฟำร์มปรับตวัลดลงอยำ่งหนกัจนอยูใ่นระดบัท่ี
ต ่ำกวำ่ตน้ทุนกำรผลิต ซ่ึงอุตสำหกรรมกุง้ไม่ไดป้ระสบเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเช่นน้ีมำตั้งแต่ปี 2545  

หลำยประเทศไดมี้กำรใชม้ำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือช่วยพยงุรำคำกุง้ท่ีหนำ้ฟำร์ม กรมประมงในประเทศไทยไดร่้วมมือกบัสมำคมอำหำรแช่เยอืก
แข็งไทยก ำหนดรำคำขั้นต ่ำให้กบัผลิตภณัฑก์ุง้ มีกำรด ำเนินมำตรกำรในลกัษณะเดียวกนัท่ีประเทศอินเดีย โดยผูส่้งออกยนิยอมจ่ำยรำคำ
กุง้ท่ีสูงข้ึนให้กบัผูเ้ล้ียงกุง้หลงัจำกท่ีรัฐบำลไดเ้ขำ้มำแทรกแซงในกระบวนกำรก ำหนดรำคำ อยำ่งไรก็ตำม รำคำท่ีหนำ้ฟำร์มยงัคงอยูใ่น
ระดบัต ่ำในไตรมำสท่ี 2 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีต ่ำกวำ่ช่วงเวลำ 5-6 ปีก่อน   
รำคำเฉล่ียของกุง้ขำวจ ำแนกตำมขนำดระหวำ่งปี 2554-2561 ในประเทศไทย (บำทต่อกิโลกรัม) 

ท่ีมำ : FAO Globefish Highlights 2018 
ท่ีมำ : ไทยยเูน่ียน 

แซลมอน  

ปริมำณกำรผลิตแซลมอนยงัคงมำจำกกำรเพำะเล้ียงเป็นหลกั โดยปลำแซลมอนแอตแลนติกเป็นสำยพนัธ์ุท่ีมีสดัส่วนกำรผลิตใหญ่ท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 69 ของกำรผลิตปลำแซลมอนทัว่โลก นอร์เวยแ์ละชิลีเป็นประเทศผูผ้ลิตปลำแซลมอนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในขณะท่ีสหภำพ
ยโุรป ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกำเป็นประเทศน ำเขำ้ผลิตภณัฑป์ลำแซลมอนหลกั   

รำคำปลำแซลมอนท่ีผนัผวนไม่ใช่ปรำกฎกำรณ์ท่ีแปลกใหม่ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมกำรเพำะเล้ียงปลำแซลมอนแอตแลนติกของประเทศ
นอร์เวย ์แต่ควำมผนัผวนของรำคำในปี 2561 นั้นรุนแรงกวำ่ปกติ ตลำดเกิดใหม่ในภูมิภำคเอเชียยงัคงเป็นตลำดเป้ำหมำยในกำรส่งออก
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ปลำแซลมอนจำกประเทศนอร์เวย ์ท่ีมีอตัรำกำรเติบโตรวดเร็วท่ีสุด กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจและค่ำเงินยโูรท่ีแขง็ค่ำข้ึนยงัช่วยกระตุน้ควำม
ตอ้งกำรในกำรบริโภคปลำแซลมอนจำกประเทศหลกัในสหภำพยโุรป 28 ประเทศ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ประเทศอิตำลี    

มีกำรปรับลดอตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณกำรผลิตปลำแซลมอนแอตแลนติก สืบเน่ืองมำจำกอุณหภูมิน ้ ำท่ีอยู่ในระดบัต ่ำ และลกัษณะ
ชีวภำพท่ีไม่สมบูรณ์ในยโุรป กำรลดลงของกำรผลิตจำกสก็อตแลนด์รำวร้อยละ 5-6 ไดรั้บกำรชดเชยจำกกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณกำรผลิต
จำกชิลีและนอร์เวย ์คำดวำ่ควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคปลำแซลมอนทัว่โลกจะมีแนวโน้มขำข้ึน และเติบโตเพียงพอท่ีจะคงระดบัรำคำ
ปลำแซลมอนเฉล่ียท่ีรำว 60 โครนนอร์เวยต์่อกิโลกรัมในอนำคต รวมทั้ง ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอุตสำหกรรมน้ีจะด ำเนินไปอยำ่ง
ต่อเน่ือง เห็นไดจ้ำกควำมตอ้งกำรในกำรขอใบอนุญำตประกอบกำรท ำฟำร์มปลำแซลมอนในนอร์เวยท่ี์มีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ี ยงั
คำดว่ำควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคปลำแซลมอนจะเติบโตในอตัรำท่ีเร็วกว่ำปริมำณท่ีมีอยู่ในตลำดอย่ำงต่อเน่ือง จนกว่ำจะสำมำรถ
คล่ีคลำยปัญหำเร่ืองเหำทะเลได ้โดยใชว้ธีิกำรดูแลแบบใหม่และวธีิกำรท ำฟำร์มทำงเลือก  

รำคำเฉล่ียของปลำแซลมอนระหวำ่งปี 2554-2560 ในประเทศนอร์เวย ์(โครนนอร์เวยต์่อกิโลกรัม)  

 
ท่ีมำ : FAO and Euromonitor   ท่ีมำ : Fish Pool ASA 

2.3 วตัถุดบิ และผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 

: ปลำทูน่ำ 
วตัถุดิบส ำคญั คือ ปลำทูน่ำสดชนิดต่ำงๆ เช่น สกิปแจค็ เยลโล่ฟิน อลับำคอร์ ฯลฯ โดยบริษทัใชป้ลำทูน่ำสำยพนัธ์ุสกิปแจ็คกบั

ปลำทูน่ำชนิดอ่ืนๆ ในสดัส่วน 75:25 และก็มีควำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำตลอด โดยปลำทูน่ำจะน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศทั้งหมด จำก
มหำสมุทรแปซิฟิค และมหำสมุทรอินเดีย ในกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบบริษทัจะสัง่ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยหลำยรำย โดย บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  บจ.
ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม และบมจ.สงขลำแคนน่ิง จะสัง่ซ้ือปลำทูน่ำร่วมกนัเพ่ือใหไ้ดป้ริมำณสัง่ซ้ือจ ำนวนมำก ท ำใหมี้ผลตอ่กำร
เพ่ิมอ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูจ้  ำหน่ำย ซ่ึงมีทั้งประเภทท่ีเป็นผูจ้บัปลำโดยตรงและบริษทันำยหนำ้ (Broker) 

บริษทัสำมำรถจดัซ้ือวตัถุดิบในแต่ละปีไดใ้นปริมำณท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรผลิต เน่ืองจำกปลำทูน่ำเป็นปลำท่ีมีจ ำนวนมำกอยู่
ในน่ำนน ้ ำทัว่โลก ประกอบกบัควำมไดเ้ปรียบในดำ้นแหล่งผลิต เน่ืองจำกประเทศไทยอยู่ระหว่ำงมหำสมุทรแปซิฟิค และมหำสมุทร
อินเดีย ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีวตัถุดิบปลำทูน่ำแหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลก รวมถึงกำรสั่งซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยหลำยรำยท ำให้มัน่ใจว่ำจะสำมำรถมี
วตัถุดิบเพียงพอต่อกำรผลิต ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีห้องเยน็ส ำหรับใชเ้ก็บวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปขนำดใหญ่ถึง 135,000 ตนั และ
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สถำนท่ีตั้งของโรงงำนอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งอุตสำหกรรมอำหำรทะเล ท ำให้สำมำรถเช่ำหอ้งเยน็ไดอ้ยำ่งสะดวกในกรณีท่ีตอ้งเช่ำพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติม 

ส ำหรับรำคำวตัถุดิบปลำทูน่ำไม่สำมำรถคำดกำรณ์ไดเ้น่ืองจำกถูกก ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำน อยำ่งไรก็ตำม รำคำปลำทูน่ำ
โดยเฉล่ียในแต่ละปีมีกำรเปล่ียนแปลงไม่สูงมำก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมำณปลำท่ีจบัไดใ้นแต่ละปี  

รำคำเฉล่ียของปลำทูน่ำ Skipjack (เหรียญสหรัฐ : ตนั) 

: กุ้งแช่แข็ง 
วตัถุดิบส ำคญัท่ีใช้ในกำรผลิตกุง้แช่แข็งคือ กุ้งขำว (Vannamei) โดยบริษทัจะจัดหำจำกแหล่งวตัถุดิบภำยในประเทศทั้ งหมด 

ปริมำณกำรซ้ือจะครอบคลุมหลำยพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่บริษทัจะจดัซ้ือกุง้จำกแหล่งในภำคตะวนัออกมำกกว่ำภำคอ่ืนๆ เน่ืองจำกกุง้ในภำค
ตะวนัออกโดยเฉพำะระยอง จนัทบุรี ตรำด มีคุณภำพดีกวำ่ในภำคอ่ืนๆ เพรำะเป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดทะเล กำรหมุนเวยีนของน ้ ำเล้ียงในบ่อจึง
ดีกวำ่ นอกจำกน้ีท ำเลท่ีตั้งของโรงงำนอยูใ่นภำคกลำงท ำใหก้ำรขนส่งเป็นไปไดง่้ำย สะดวก รวดเร็ว ประหยดั และช่วยใหว้ตัถุดิบมีควำม
สด โดยผูจ้  ำหน่ำยแต่ละแห่งมีทั้ งเป็นเจำ้ของฟำร์มเล้ียงกุ้งเอง และเป็นนำยหน้ำหำซ้ือกุ้งจำกฟำร์มอ่ืนๆ จำกกำรท่ีบริษัทมีกำรรับซ้ือ
วตัถุดิบกุง้จำกผูจ้  ำหน่ำยหลำยแหล่ง จึงท ำให้ไม่เกิดปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบ แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัคงใชน้โยบำยท่ีจะผลิตสินคำ้
ท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง (Value Added Products) เพื่อใชว้ตัถุดิบในปริมำณท่ีนอ้ยลง  

รำคำเฉล่ียของกุง้ขำว ขนำด 60 ตวัต่อกิโลกรัม (บำท/กิโลกรัม) 

: ปลำแซลมอน  
บริษทัจะจดัหำแหล่งวตัถุดิบซ่ึงไดจ้ำกกำรเพำะเล้ียงเป็นหลกั  โดยปลำแซลมอนแอตแลนติกเป็นสำยพนัธ์ุท่ีมีกำรเพำะเล้ียงมำก

ท่ีสุด นอร์เวยแ์ละชิลีเป็นสองประเทศผูผ้ลิตปลำแซลมอนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบบริษทัจะสั่งซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยหลำยรำย 
และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศทั้งหมด 
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รำคำเฉล่ียปลำแซลมอน (นอร์วเีจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

: ปลำหมึกแช่แข็ง  
วตัถุดิบท่ีใชคื้อ ปลำหมึกกระดอง (Cuttlefish) ปลำหมึกกลว้ย (Squid) และปลำหมึกสำย (Octopus) โดยบริษทัจะจดัหำแหล่ง

วตัถุดิบทั้งภำยในประเทศ และตำ่งประเทศ ในสดัส่วน 50:50 วตัถุดิบภำยในประเทศส่วนใหญ่มำจำกทะเลแถบภำคใต ้ ส ำหรับวตัถุดิบ
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศจะสัง่ซ้ือผำ่นบริษทันำยหนำ้ (Broker) โดยมีแหล่งวตัถุดิบหลกัในแถบแอฟริกำ 

: อำหำรแมวบรรจกุระป๋อง 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตอำหำรแมวบรรจุกระป๋อง มำจำกเน้ือปลำทูน่ำส่วนท่ีติดเลือด ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีไดจ้ำกกำรผลิตปลำทูน่ำสุก

แช่แข็ง  วตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีน ำมำผสมไดแ้ก่ ปลำซำร์ดีน เยลล่ี เป็นสดัส่วนผสมไม่มำก สำมำรถจดัหำไดจ้ำกภำยในประเทศ  รวมทั้งภำชนะ
บรรจุด้วยเช่นกัน และเน่ืองจำกวตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตอำหำรแมวบรรจุกระป๋อง เป็นวตัถุดิบ By Product และสำมำรถจัดซ้ือได้
ภำยในประเทศ  บริษทัจึงไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบหรือรำคำวตัถุดิบผนัผวน แต่อยำ่งใด 

หมำยเหตุ กลุ่มบริษทัไม่มีกำรพ่ึงพิงลูกคำ้หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Supplier) รำยใดรำยหน่ึงเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยไดร้วมในระยะ 3 ปีท่ี
ผำ่นมำ 

ปัจจุบนั ณ 31 มกรำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีโรงงำนทั้งส้ิน 29 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสำคร 6 แห่ง ประกอบดว้ย บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บจ.ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม บจ.ไทยยเูน่ียน 

ฟีดมิลล ์บจ.เอเซียน แปซิฟิค แคน บมจ.แพค็ฟู้ด และบจ.โอคินอสฟู้ด  
2. ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสงขลำ 4 แห่ง ประกอบดว้ย บมจ.สงขลำแคนน่ิง บจ.ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด บจ.ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์และบจ. ทกัษิณ

สมทุร 
3. ตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหำนคร 2 แห่ง คือ บจ.ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ และบมจ.แพค็ฟู้ด 
4. ตั้งอยูท่ี่จงัหวดันครศรีธรรมรำช 1 แห่ง คือ บมจ.แพค็ฟู้ด 
5. ตั้งอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2 แห่ง คือ บจ.ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ และ บจ.ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ 
6. ตั้งอยูท่ี่ประเทศแคนำดำ 1 แห่ง คือ โรงงำนแปรรูป  ล็อบสเตอร์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) 

ของ บจ. ไทยยเูน่ียน แคนำดำ  
7. ตั้งอยูท่ี่ประเทศเวยีตนำม 1 แห่ง คือ บจ.ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด 
8. ตั้งอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส 2 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป และกลุ่มบจ. เมอร์อลิอนัซ์ เอสเอเอส  
9. ตั้งอยูท่ี่ประเทศโปรตุเกส 1 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
10. ตั้งอยูท่ี่ประเทศกำน่ำ 1 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
11. ตั้งอยูท่ี่ประเทศเนเธอร์แลนด ์1 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
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12. ตั้งอยูท่ี่ประเทศซีเชลส์ 1 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป  
13. ตั้งอยูท่ี่ประเทศนอร์เวย ์2 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ.ไทยยเูน่ียน ยโุรป และกลุ่ม บจ. คิงออสกำร์ เอเอส 
14. ตั้งอยูท่ี่ประเทศโปแลนด ์2 แห่ง เป็นโรงงำนของกลุ่ม บจ. คิงออสกำร์ เอเอส และกลุ่มบจ. เมอร์อลิอนัซ์ เอสเอเอส 
15. ตั้งอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง เป็นโรงงำนของ บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชัน่แนล 1 FZCO 
16. ตั้งอยูท่ี่ประเทศเยอรมนี 1 แห่ง เป็นโรงงำนของ บจ. รูเกน้ฟิช เอจี 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

กลุ่มบริษทัไม่ไดด้ ำเนินกิจกำรในลกัษณะเป็นโครงกำรหรือช้ินงำนท่ีมีมูลค่ำสูง เป็นกำรผลิตสินคำ้ตำมค ำสัง่ซ้ือล่วงหนำ้ ดงันั้น 
งำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจะเป็นในลกัษณะตำมก ำหนดเวลำส่งมอบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
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3. ปัจจัยเส่ียง – ในฐำนะท่ี TU เป็นบริษทัแปรรูปอำหำรทะเลชั้นน ำในระดับโลก  กำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท 
เก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลท่ีหลำกหลำย ในหลำยปัจจยัเส่ียง บริษทัสำมำรถจดักำรหรือเตรียมแผนรองรับเพื่อ
บรรเทำผลกระทบ และ/หรือ ลดโอกำสเกิด อยำ่งไรก็ตำม ปัจจยัเส่ียงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมหรือกำรจดักำรของบริษทั และอำจส่งผล
กระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน ผลประกอบกำร หรือช่ือเสียงของบริษทั 

แผนภำพดำ้นล่ำงและรำยละเอียดอธิบำยในหนำ้ถดัไปคือ ควำมเส่ียงหลกัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 และควำมเส่ียงใหม่ท่ีได้
จำกกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรของผูบ้ริหำรระดบักลุ่มบริษทัในปี 2561 เหตุกำรณ์ควำมเส่ียง ผลกระทบ และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
อธิบำยไดด้งัน้ี 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1) ความเส่ียงทางด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบในต่างประเทศ - ธุรกิจของเรำตอ้งเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบใน
หลำยประเทศท่ีเรำด ำเนินงำนอยู ่รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ควำมรับผิดชอบต่อสินคำ้ กำรตลำด 
กำรป้องกนักำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ส่ิงแวดลอ้ม กำรจำ้งงำน กำรต่อตำ้นกำรติดสินบนหรือต่อตำ้นกำรทุจริต กำร
รักษำขอ้มูลและควำมเป็นส่วนตวั และอ่ืนๆ อีกมำกมำย กำรละเมิดกฎหมำย หรือกำรไม่ตระหนกัถึงกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำยหรือ
กฎระเบียบ รวมถึงกำรตีควำมท่ีเก่ียวขอ้ง อำจจะน ำไปสู่กำรถูกปรับ ถูกลงโทษ หรือผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและช่ือเสียงของ
บริษทั 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  - บริษัทมีแผนกกฎหมำยและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีดูแลทั้ งกลุ่มบริษัท ท ำหน้ำท่ีติดตำมควำม
เปล่ียนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมทั้งแจงให้หน่วยงำนท่ีเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่ง
สม ่ำเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัเขำ้ใจและด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม บริษทัจึงไดจ้ดัท ำนโยบำย แนวปฏิบติัท่ีจ ำเป็น และจดัอบรม
ใหก้บัพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบและปฏิบติัตำม ในปี 2561 บริษทัจดัอบรมอยำ่งสม ่ำเสมอ และกระตุน้ควำมตระหนกัรู้ของพนกังำนเร่ือง
กฎหมำยกำรป้องกนักำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กฎหมำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงพระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้
ฉบบัใหม่ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีกำรปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำกบัดูแลกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ กำรผกูขำด ลดกำรแข่งขนั หรือจ ำกดักำรแข่งขนั 
มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2561 
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ส ำหรับกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคของสหภำพยโุรปท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 บริษทัฯ ได้

ทบทวนนโยบำย ขั้นตอนกำรท ำงำน และจดัให้มีกำรควบคุมทั้งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดรั้บกำรปกป้อง 

กรณีบริษทั ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส์  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ได้รับหมำยเรียกจำกกระทรวงยุติธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (DOJ) กระบวนกำรสอบสวนยงัคงด ำเนินต่อไป 

3.1.2) ความเส่ียงทางด้านอุปสรรคทางการค้าทีม่ใิช่ภาษี – ควำมเส่ียงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคมท่ีสำมำรถส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขทำงกำรคำ้หรือควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นตน้ทุน   

ควำมเส่ียงหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปสรรคทำงกำรคำ้ท่ีมิใช่ภำษีของไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ประกอบดว้ย 
• สหภำพยโุรป – ผลกำรประเมินของสหภำพยโุรป ภำยใตก้ฎระเบียบท่ีวำ่ดว้ยกำรประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้

กำรควบคุม (IUU) ท่ีใหใ้บเหลืองแก่ประเทศไทย เวยีดนำม และไตห้วนั 
• สหรัฐอเมริกำ – กำรจดัระดบัสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์และกำรประเมินของกระทรวงกำรต่ำงประเทศวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยแ์ละ

กำรบงัคบัใชแ้รงงำนตลอดจนกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย Trade Facilitation and Enforcement Act และกำรตรวจสอบกำรน ำเขำ้อำหำรทะเล
ของสหรัฐฯ และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเป็นอปุสรรคในกำรน ำเขำ้สินคำ้  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  - ในปี 2561 บริษทัยงัด ำเนินกลยทุธ์กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืทัว่โลกท่ีมีช่ือวำ่ SeaChange® อยำ่งต่อเน่ือง กล
ยทุธ์น้ีครอบคลุมทุกๆ แง่มุมในกำรท ำธุรกิจอำหำรทะเล เร่ิมตั้งแต่เร่ืองท่ีเรำดูแลทอ้งทะเลอยำ่งไร จนถึงบริหำรจดักำรของเสียอยำ่งไร 
เร่ืองกำรดูแลพนักงำนให้มีอนำคตท่ีดียิ่งข้ึน จนถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนแวดลอ้มโรงงำน ทั้งยงัครอบคลุมถึงควำมสำมำรถในกำร
ตรวจสอบยอ้นกลบัอำหำรทะเลตั้งแต่ถูกจบัจนถึงบริโภค ดว้ยกำรตรวจสอบยอ้นกลบัน้ีท ำให้สำมำรถระบุ สืบสวน และปรับปรุงเร่ืองท่ี
ส ำคญัต่ำงๆ ได ้เช่น แรงงำนและกำรจดัหำวตัถุดิบ 

ควำมส ำเร็จระดบัสำกลในปี 2561 มีดงัน้ี 
• บริษทัไดรั้บกำรจดัล ำดบัจำกดชันีควำมยัง่ยนืดำวโจนส์ใหเ้ป็นท่ีหน่ึงของโลก ในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร  
• ไดรั้บกำรคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั 
• บงัคบัใชแ้นวปฏิบติัตำ้นแรงงำนบนเรือประมงและโครงกำรกำรพฒันำเรือประมงของคู่คำ้ทำงธุรกิจของไทยยเูน่ียน เพ่ือ

ยกระดบัสภำพกำรท ำงำนบนเรือประมงและสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
• มีควำมคืบหนำ้อยำ่งมำก ในกำรจดัหำปลำทูน่ำเพ่ือใชใ้นผลิตภณัฑแ์บรนด์ของบริษทัอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อควำมยัง่ยืน 

โดยจะมำจำกกำรประมงท่ีไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนสินคำ้ประมง (MSC) หรือมำจำก
โครงกำรพฒันำกำรประมง (FIPs) ซ่ึงจะพฒันำสู่กำรรับรอง MSC ทั้งน้ีบริษทัตั้งเป้ำหมำยท ำใหไ้ดอ้ยำ่งนอ้ยร้อยละ 75 ภำยในส้ินปี 2563 

นอกจำกน้ี จำกแนวทำงกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวและควำมร่วมมือของภำคอุตสำหกรรมประมงไทยยงัส่งผลให้สหภำพยุโรป ได้
ประกำศยกเลิกใบเหลืองท่ีออกใหก้บัประเทศไทยท่ีเป็นกำรเตือนให้ไทยแกไ้ขปัญหำกำรท ำประมงโดยผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ
ไร้กำรควบคุม (ไอยยู)ู เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2562 

3.1.3) ด้านการแข่งขันทางนวตักรรม - ธุรกิจของไทยยเูน่ียน กรุ๊ป อำศยัควำมตอ้งกำรแบรนด์และผลิตภณัฑ์ของเรำทัว่โลกอยำ่ง
ต่อเน่ือง กำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษทัส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จในกำรพฒันำ กำรแนะน ำและกำรท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์
ใหม่และปรับปรุงอุปกรณ์และกระบวนกำรผลิตอยำ่งมีนยัส ำคญัของบริษทั ควำมส ำเร็จของนวตักรรมดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถของ
บริษทัท่ีจะคำดเดำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมทั้งรสนิยมควำมชอบและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 

บริษทัตอ้งมีควำมสำมำรถท่ีจะตอบสนองต่อควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีคู่แข่งไดรั้บ ควำม
ลม้เหลวในกำรสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งควำมลม้เหลวในกำรปรับปรุงและตอบสนองต่อกำรเคล่ือนไหวในกำรแข่งขนั
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อำจท ำใหบ้ริษทัขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน - เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดและมุ่งสู่กำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจ ในปี 2561 ศูนยว์จิยันวตักรรม

ยงัคงคน้ควำ้วจิยัเก่ียวกบัวตัถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนกำรแปรรูป และกำรต่อยอดวตัถุดิบท่ีเหลือใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่ำเพ่ิม 
บทบำทส ำคญัของงำนท่ีศูนยว์จิยันวตักรรมเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงงำนวจิยั เป็นนวตักรรมสู่ตลำด 

นวตักรรมผลิตภณัฑส์องรำยกำรใหม่ไดอ้อกสู่ตลำดในปี 2561  
ซ่ึงเป็นกำรเนน้ย  ้ำใหเ้ห็นถึงพนัธกิจของเรำในกำรเป็นผูน้ ำทำงอำหำรทะเล ไดแ้ก่  
- โครงกำร “มิลเลอร์ (Mirror)” เป็นกำรน ำเอำบรรจุภณัฑแ์บบใสมำใชเ้พ่ือรักษำคุณภำพปลำทูน่ำและอำหำรทะเลใหย้ำวนำนข้ึน 
- โครงกำร “เฟรชทูน่ำ (Fresh Tuna)” เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีไม่เคยมีมำก่อน โดยน ำเอำปลำทูน่ำมำผ่ำนกระบวนกำรพำสเจอร์ไรซ์

เพ่ือคงควำมสดใหม่ของปลำและบรรจุภณัฑแ์บบใส 

3.2 ความเส่ียงเกีย่วกบัการด าเนนิธุรกจิ 

3.2.1)  ความเส่ียงด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล - กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วของอุตสำหกรรมปลำและ
อำหำรทะเลท ำใหเ้กิดควำมทำ้ทำยเชิงกลยทุธ์ส ำหรับ ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตอำหำรทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
แมว้ำ่อุตสำหกรรมปลำและอำหำรทะเลทัว่โลกจะเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ แต่ก็ยงัมีบำงตลำดท่ีเติบโตชำ้ลง โดยเฉพำะ
ยโุรปและสหรัฐอเมริกำซ่ึงกำรบริโภคอำหำรทะเลแปรรูปในประเทศดงักล่ำวเติบโตชำ้ลง บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญกบักำรแขง่ขนัท่ีรุนแรง
ทั้งในผลิตภณัฑป์ลำทูน่ำและกุง้ นอกจำกน้ี บริษทัยงัตอ้งเผชิญควำมเส่ียงจำกอ ำนำจกำรต่อรองท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกกำรรวมกลุ่มกนัของลูกคำ้
หรือกลุ่มพนัธมิตรในยโุรป และกำรขยำยกิจกำรของผูเ้พำะเล้ียงปลำไปสู่ธุรกิจอำหำร 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน – ภำยใตภ้ำวะท่ีตลำดมีกำรเปล่ียนแปลงและเต็มไปดว้ยควำมทำ้ทำย บริษทัไดมี้กำรปรับกลยุทธ์อยำ่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้สำมำรถแข่งขนัได ้เพื่อให้มียอดขำยเติบโตบรรลุตำมเป้ำหมำย บริษทัด ำเนินกิจกรรมท่ีส ำคญัหลำยประกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
ประกอบดว้ย 

 1. น ำผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมเขำ้สู่ตลำดเป้ำหมำยหลกั 
 2. สร้ำงยอดขำยในประเทศจีนใหเ้ติบโตไดอ้ยำ่งแขง็แกร่ง 
 3. เปิดด ำเนินกำรโรงกลัน่น ้ ำมนัปลำทูน่ำแห่งใหม่ 

ในปี 2562 วตัถุประสงคท่ี์ส่งเสริมกำรเติบโตคือ 
 1. มุ่งหำโอกำสในกำรเติบโตท่ีสร้ำงผลก ำไร ทั้งจำกกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละประเภทกำรจ ำหน่ำยใหม่ๆ 
 2. ขบัเคล่ือนกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ์ของบริษทั ผ่ำนนวตักรรม กำรมีผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเม่ียม และกำรเป็นผูน้ ำในดำ้น

ควำมยัง่ยนื 
 3. พฒันำและขยำยธุรกิจ Marine Ingredients ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษทั  

3.2.2) ความเส่ียงในการจัดหาและราคาวัตถุดบิ - รำคำวตัถุดิบท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ปลำทูน่ำ และกุง้ เปรียบเสมือนรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์
ชนิดหน่ึงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยำ่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัไม่มีเคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงโดยตรง 

ปลำทูน่ำ 
ควำมผนัผวนของรำคำปลำทูน่ำมีส่วนกระทบต่อธุรกิจเป็นอยำ่งยิง่ ไม่วำ่จะเป็นกำรปรับรำคำสูงข้ึน ก็จะส่งผลใหเ้กิดควำมกดดนั

ต่อธุรกิจแบรนดข์องบริษทั ในยโุรปและสหรัฐอเมริกำ เน่ืองจำกรำคำขำยเป็นสญัญำซ้ือขำยระยะยำว หรือหำกมีกำรปรับรำคำต ่ำลง ก็จะ
ไปกดดนัในธุรกิจรับจำ้งผลิตสินคำ้ใหก้บัแบรนดอ่ื์นภำยในประเทศ เน่ืองจำกตน้ทุนสินคำ้คงเหลือสูงกวำ่รำคำตลำด 

นอกจำกควำมเส่ียงดำ้นรำคำปลำทูน่ำ ยงัตอ้งเผชิญกบัอุปทำนปลำทูน่ำท่ีลดลง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ปลำทูน่ำครีบเหลือง ซ่ึงเป็น
ผลกระทบมำจำกกำรก ำหนดโควตำ้กำรจบัปลำ และอูณหภูมิของน ้ำทะเลท่ีผิดปกติ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน  – ทีมงำนฝ่ำยจัดซ้ือระดับภูมิภำคได้จัดตั้ งศูนย์กลำงกำรจัดซ้ือปลำของโลก เพ่ือเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรจดัหำวตัถุดิบเชิงกลยทุธ์และกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน ซ่ึงประกอบดว้ยทีมท่ีมีควำมช ำนำญเป็นอยำ่งสูง ท ำให้เพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรจัดหำเชิงกลยุทธ์และมีกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีดี และจำกกำรรวมศูนย์จดัซ้ือ ท ำให้สำมำรถรวม
ปริมำณควำมตอ้งกำรให้เป็นระดบักลุ่มบริษทั และมีควำมสำมำรถในกำรจดัซ้ือท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี ทีมจดัซ้ือจะ
ติดตำมสถำนะกำรณ์และบริหำรจดักำรควำมทำ้ทำยต่ำงๆ ทั้งดำ้นรำคำวตัถุดิบและอุปทำนท่ีบริษทัตอ้งเผชิญ ท ำให้เกิดกำรส่ือสำรและ
กำรใหข้อ้มูลท่ีโปร่งใส่ตลอดห่วงโซ่อุปทำนของโรงงำนผลิตทุกโรงงำนในกลุ่มไทยยเูน่ียน 

กุง้ 
ในปีผำ่นมำ รำคำวตัถุดิบกุง้ของไทยต ่ำกวำ่ปีก่อน เน่ืองจำกมีวตัถุดิบจำกประเทศใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีประเทศ

ไทยซ่ึงเคยเป็นผูน้ ำในกำรส่งออกกุง้กลบัมีปริมำณท่ีลดลง ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีมกัจะเกิดข้ึนและกระทบกบัรำคำวตัถุดิบกุง้ในประเทศไทย
คือ กำรขำดแคลน ควำมไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำน ลูกคำ้เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบักำรน ำเขำ้ ตลอดจนกำรแขง่ขนัรำคำของประเทศผู ้
ส่งออก ในขณะท่ีบริษทัในเครือท่ีท ำธุรกิจอำหำรแช่แขง็ในสหรัฐอเมริกำยงัคงตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงดำ้นรำคำวตัถุดิบเน่ืองจำกภำวะไม่
สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำนในประเทศผูส่้งออก 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน – เพ่ือหลีกเล่ียงกำรแข่งขนั ควำมกดดันด้ำนตน้ทุน และสำมำรถรักษำผลก ำไร บริษัทไดล้งทุนด้ำน
กระบวนกำรผลิตและเคร่ืองมือในกำรผลิตเพื่อให้สำมำรถผลิตสินคำ้ไดต้ำมมำตรฐำนและควำมตอ้งกำรใหม่ๆ ของลูกคำ้ โดยท่ีสินคำ้
จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล มีผลิตภณัฑจ์ำกนวตักรรมใหม่ๆ และท ำโครงกำรดำ้นควำมยัง่ยนืท่ีโดดเด่น รวมทั้งเพ่ิมกำร
ส่งออกสินคำ้ไปหลำกหลำยประเทศยิ่งข้ึน และเพ่ิมกำรขำยในตลำดภำยในประเทศ เพ่ือลดกำรพ่ึงพำตลำดปัจจุบนับำงกลุ่ม นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัเป็นพนัธมิตรกบัลูกคำ้หลกั โดยไดรั้บกำรสั่งซ้ือสินคำ้แบบระยะยำวพร้อมเง่ือนไขในกำรจดัส่งสินคำ้แบบยดืหยุน่ไดท้ั้งจ ำนวน
และระยะเวลำอีกดว้ย 

ปลำแซลมอน 

รำคำวตัถุดิบปลำแซลมอนส ำหรับธุรกิจอำหำรแช่แขง็ในยโุรปยงัคงมีควำมผนัผวน รำคำวตัถุดิบปลำแซลมอนสูงมำกซ่ึงเกิดจำก
กำรบริโภคเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีกำรเพ่ิมรำคำขำยยงัคงท ำไดอ้ยำ่งจ ำกดั 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  - บริษัทเขำ้ท ำสัญญำกลยุทธ์ (ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำรคำ้หรือทำงกำรเงิน)  เช่น วิธีกำรซ้ือขำยล่วงหน้ำ
บำงส่วน และต่อรองกบัผูข้ำยและลูกคำ้ใหต้กลงรำคำสินคำ้ร่วมกนั อีกทั้งยงัใชเ้คร่ืองมือในกำรติดตำมปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรำคำ ทั้งน้ี 
บริษทัยงัมีกำรปรับกลยทุธ์หรือสญัญำซ้ือขำยเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์และเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

3.2.3) ความเส่ียงด้านความผนัผวนของมูลค่าสินค้าคงคลัง - ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีมูลค่ำสินคำ้คงเหลือสุทธิ 38,371 ลำ้นบำท ซ่ึง
เป็นร้อยละ 27 ของมูลค่ำสินทรัพยร์วม หำกกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงัไม่เหมำะสม ควำมเส่ียงอำจจะเกิดข้ึนได ้เช่นระดบัสินคำ้
คงเหลือสูง เกินไปหรือไม่เหมำะสม ตน้ทุนค่ำเก็บรักษำสูง สินคำ้หมดอำย ุกำรสูญหำยหรือเสียหำย รวมถึงกำรทุจริต ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีจะ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษทัและมูลค่ำสินทรัพยร์วม นอกจำกน้ี วตัถุดิบท่ีส ำคญั เช่นปลำทูน่ำ กุง้ ปลำแซลมอน เป็น
วตัถุดิบท่ีมีควำมอ่อนไหวดำ้นรำคำซ่ึงเปล่ียนแปลงตำมรำคำตลำด ดงันั้น มูลค่ำสินคำ้คงเหลือจึงมีควำมเคล่ือนไหวอย่ำงมีนัยส ำคญั
ตลอดเวลำ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน – บริษทับริหำรสินคำ้คงเหลือโดยติดตำมระดบัของสินคำ้คงเหลือ ทบทวนกำรประมำณกำรควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ และกระบวนกำรวำงแผนกำรจดัหำวตัถุดิบเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ สำมำรถตอบสนองค ำสัง่ซ้ือของลูกคำ้และ
บริหำรสถำนะกำรเงินไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด มีกำรติดตำมตวัช้ีวดัควำมเส่ียงของกำรบริหำรสินคำ้คงเหลือจำกกำรบนัทึกรับสินคำ้เขำ้ระบบเทียบ
กบัวนัรับสินคำ้จริง บญัชีค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ รวมถึงอตัรำกำรหมุนเวยีนของสินคำ้คงเหลือ 
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ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัได้ก ำหนดโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อสินคำ้คงเหลือให้วิธีปฏิบติัทำงบัญชีเก่ียวกับบันทึกสินคำ้
คงเหลือเป็นไปในทำงเดียวกนั เพื่อเป็นกำรปรับปรุงกำรจดักำรสินคำ้คงเหลือให้มีประสิทธิภำพ โดยระบุในแนวปฏิบัติเก่ียวกบักำร
รำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั นโยบำยน้ีให้แนวทำงในกำรก ำหนดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ และกำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำยในภำยหลงั 
นอกจำกน้ียงัก ำหนดแนวทำงกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เม่ือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บต ่ำกวำ่รำคำทุนของ
สินคำ้คงเหลือ และเม่ือสินคำ้คงเหลือของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยัหรือเส่ือมคุณภำพ ตำมอตัรำและวิธีกำรท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัตำมท่ีระบุใน
นโยบำย 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ สินคำ้คงเหลือมีอยูจ่ริงและครบถว้น กำรตรวจนบัเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง บริษทัในกลุ่มจะตอ้งท ำกำรตรวจนบัสินคำ้
คงเหลืออยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตำมคู่มือกำรปฏิบติังำนของบริษทัเร่ืองกำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือ หรือหำกใชผู้ใ้หบ้ริกำรภำยนอกในกำร
กระจำยสินคำ้ ผูใ้ห้บริกำรภำยนอกตอ้งจดัท ำรำยงำนสรุปจ ำนวนสินคำ้คงเหลือและเปรียบเทียบกบัยอดทำงบญัชี เป็นประจ ำทุกไตรมำส 
และมีตวัแทนของบริษทัไปตรวจท่ีคลงัสินคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ สินคำ้เหล่ำน้ีไดรั้บกำรจดัเก็บตำมมำตรฐำนท่ีดีและมีควำม
ปลอดภยั 

3.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

- ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ – เป็นควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมต่ำงๆ และหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด รวมทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง อยำ่งไรก็ตำม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลชิ้ด และพยำยำมควบคุมให้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั เพื่อลดควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียให้อยูใ่น
ระดบัต ่ำ ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั และท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี บริษทัก็มีกำรแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมี
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ไวอ้ยำ่งชดัเจนโดยผ่ำนเคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ เช่น Interest Rate Swap, Cross Currency Swap 
เป็นตน้ 

- ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน – กลุ่มบริษทัและบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำย
สินคำ้ และกำรกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

ในปี 2561 มีควำมไม่แน่นอนเกิดข้ึนหลำยเหตุกำรณ์ ทั้งจำกสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐอเมริกำกบัจีน กำรเลือกตั้งกลำงสมยัของ
สหรัฐอเมริกำ อตัรำดอกเบ้ียโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน กำรถอนตวัออกจำกสหภำพยโุรปของสหรำชอำณำจกัร และควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 
เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

สถำนกำรณ์เบร็กซิทน ำไปสู่ควำมผนัผวนของค่ำเงินปอนดก์บัค่ำเงินยโูรและดอลล่ำร์สหรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนกำรน ำเขำ้และกำร
ก ำหนดรำคำสินคำ้ของจอห์น เวสต ์รวมทั้งผลจำกกำรแปลงค่ำเงิน 

นโยบำยกำรเงินและกำรคลงั รวมถึงนโยบำยกำรต่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ ส่งผลกระทบต่ออตัรำแลกเปล่ียนอยำ่งมี
นยัส ำคญั ท ำให้ค่ำของเงินดอลล่ำร์สหรัฐอ่อนค่ำเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัอ่ืนๆ อำทิเช่น สกุลเงินยโูร สกุลเงินเยน สกุลเงินปอนด์ และ
สกลุเงินบำท 
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กำรบริหำรควำมเส่ียงระดบักลุ่มของบริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรเฝ้ำระวงัควำมไม่แน่นอนของตลำดกำรเงิน และกำรบริหำร
จดักำรเพ่ือลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบัผลประกอบกำร โดยใชเ้คร่ืองมือประเภทอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินของบริษทัฯ และมีนโยบำยระดบักลุ่มบริษทั เร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

1. ในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน บริษทัมีนโยบำยและกลยทุธ์ดงัน้ี 

• บริษทับริหำรอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรคำ้โดยกำรจดัสรรให้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยให้เป็นสกุลเงินเดียวกนั และกำรเขำ้
ท ำกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือประเภทอนุพนัธ์ทำงกำรเงินตำมควำมเหมำะสม บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและ

อตัรำส่วนของกำรป้องกนัควำมเส่ียงของแต่ละธุรกิจเพื่อท ำใหแ้ต่ละธุรกิจสำมำรถบริหำรจดักำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล 

• บริษทับริหำรอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกธุรกรรมกำรกูย้ืมเงิน หรือกำรปล่อยกู ้หรือฝำกเงินในสกลุเงินต่ำงประเทศ โดยท ำ

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนทั้งจ ำนวน 

• ส ำหรับกำรลงทุนต่ำงประเทศในรูปของเงินทุนท่ีมีผลตอบแทนอำจมำในรูปของกำรจ่ำยปันผลหรือกำรลดทุน อำจไม่
สำมำรถประเมินควำมไม่แน่นอนและระยะเวลำไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ และผลตอบแทนอำจไม่คงท่ี โดยส่วนมำกกำรระดมทุน

เพ่ือกำรเขำ้ถือหุ้นมกัเป็นกำรระดมทุนตรงจำกบริษทัแม่ ดงันั้น กำรตดัสินใจป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนในกำร

ลงทุนเพื่อเขำ้ถือหุน้ของกิจกำรจะมำจำกคณะกรรมกำรบริหำรเงินของบริษทั 
2. ในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย  บริษัทใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทำงกำรเงิน เช่น สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 

เพ่ือใหบ้รรลุอตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ตั้งเป้ำหมำยไวท้ั้งแบบลอยตวัและคงท่ี 
3. ในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ บริษทัมีนโยบำยและมีกำรควบคุมให้ควำมเส่ียงน้ีอยูใ่นระดบัต ่ำท่ีสุด โดยกำรท ำ

ประกนัภยัสินเช่ือทำงกำรคำ้ส ำหรับลูกคำ้ส่วนใหญ่ 
จำกท่ีผำ่นมำ กลุ่มบริษทัมีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 
 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน (ลำ้นบำท)                972           1,256                84          1,173             284 

- ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศต่างๆ - บริษทัประกอบธุรกิจในหลำยประเทศ กำร
บริหำรจดักำรกำรเสียภำษีจึงเป็นควำมทำ้ทำยท่ีส ำคญั ในแต่ละปี หลำยประเทศมีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยต่ำงๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบ ภำษี
เงินได ้อตัรำภำษีกำรขำย ภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือภำษีสินคำ้และบริกำร ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ภำษีศุลกำกร และภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษี
ส่ิงแวดลอ้ม ภำษีทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ  
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ระหวำ่งปีท่ีผ่ำน บริษทัเผชิญกบัควำมเส่ียงจำกกำรปฏิรูปกฎหมำยทำงภำษีของประเทศสหรัฐอเมริกำ และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย
ภำษี/ขอ้บงัคบัใหม่ๆ ท่ีกลุ่มประเทศยโุรป ประเทศไทย และประเทศเวียดนำม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเร่ือง ”กำรก ำหนดรำคำโอน” ส ำหรับ
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทัในเครือ กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเหล่ำน้ีอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรภำษีของบริษทั 

ในปี 2562 มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะมีกฎหมำยภำษีใหม่ๆ ประกำศออกมำในหลำยประเทศ และเน่ืองดว้ยควำมไม่แน่นอนของกำร
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดเ้หล่ำน้ีและผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงกนัและกนัต่อมำ จึงเป็นกำรยำกท่ีจะประเมินควำมเส่ียง แต่เร่ืองดงักล่ำวมี
ควำมส ำคญั บริษทัจึงติดตำมเฝ้ำระวงัอยำ่งใกลชิ้ด 

ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษีกำรน ำเขำ้สินคำ้ของประเทศปลำยทำง ในปีท่ีผำ่นมำ ไดแ้ก่ 
- สงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐอเมริกำและจีน ท่ีปรับข้ึนอตัรำภำษีน ำเขำ้ของผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลร้อยละ 25 
- กำรถอนตวัออกจำกสหภำพยโุรปของสหรำชอำณำจกัร อำจจะท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงภำษีน ำเขำ้และส่งออกระหวำ่งสหรำช
อำณำจกัรกบัประเทศอ่ืนๆ 

- กำรตรวจสอบควำมไม่สมดุลทำงกำรคำ้ของสหรัฐอเมริกำกบัไทย อำจน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร
ระหวำ่งประเทศ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  - บริษทัประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบับริษทัในกลุ่มท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำ ยโุรป และไทย โดย
ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงไวห้ลำยแนวทำงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมไม่แน่นอนและ
สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำ บริษทัยงัคงตอ้งติดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลชิ้ดและทบทวนแผนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยู่
เสมอ 

เพ่ือเป็นกำรวำงแผนด ำเนินกำรไวล่้วงหน้ำ ส ำหรับกำรจดักำรกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบภำษี บริษทัไดป้รึกษำขอ
ค ำแนะน ำจำกบริษทัท่ีปรึกษำดำ้นภำษีหรือกฎหมำยท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะอยูเ่สมอและติดตำมกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งใกลชิ้ดเพ่ือใหก้ำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดำ้นศุลกำกรและภำษี นอกจำกน้ี ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยภำษี และฝ่ำยท่ีรับผิดชอบภำษี
ศุลกำกร ใหค้  ำแนะน ำกบัฝ่ำยบริหำรจดักำรอยูเ่สมอเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่เรำไดป้ฏิบติัตำมกฎระเบียบอยำ่งเหมำะสม 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำษี เพ่ือปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใหม่ต่ำงๆ ในหลำยประเทศ รวมถึงไดก้ ำหนดให้
บริษทั ไทยยูเน่ียน อียู ซีฟู้ด 1 ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงเพื่อกำรลงทุนในยุโรป เป็นบริษทัตวัแทนในกำรจดัเก็บขอ้มูลรำยงำนของแต่ละ
ประเทศโดยจดัเตรียมเอกสำรตำมขอ้แนะน ำของ OECD ใหก้บัหน่วยงำนทำงภำษี ตำมท่ีกฎหมำยทอ้งถ่ินแต่ละประเทศตอ้งกำร ยิง่ไปกวำ่
นั้น ไดมี้กำรก ำหนดทุกบริษทัในกลุ่มปฎิบติัตำมนโยบำยต่ำงๆ ท่ีใชเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนัในระดบักลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ในกำรบริหำรจดักำรเร่ืองดงักล่ำว บริษทัจดัท ำนโยบำยกำรก ำหนดรำคำโอน (Transfer Pricing) ส ำหรับธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวำ่ง
บริษทัในเครือ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัเตรียมเอกสำรประกอบเร่ือง Transfer Pricing ในสำมระดบั (เอกสำรรำคำ
โอนของกลุ่มบริษทั เอกสำรรำคำโอนภำยในประเทศ และรำยงำนระหวำ่งประเทศ) โดยปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

3.4 ความเส่ียงด้านการบริหารและการจดัการ  

• ความเส่ียงด้านการพัฒนาบุคลากร - ดว้ยเป้ำหมำยท่ีจะเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลอนัดบัหน่ึงของโลก และเป็น
ผูน้ ำในดำ้นนวตักรรมของธุรกิจอำหำรทะเลของโลก บริษทัมีกำรขยำยกำรลงทุนอยำ่งต่อเน่ืองในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ท ำให้มีควำมจ ำเป็นตอ้งสร้ำงผูบ้ริหำรทั้ งในระดับสูงและระดับกลำง และในสำยงำนเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และ
นวตักรรมเพื่อรองรับกำรเติบโตท่ีต่อเน่ืองและท่ีส ำคญัไปกวำ่นั้นคือควำมทำ้ทำยในกำรรักษำบุคลำกรเหล่ำนั้นให้อยูก่บับริษทัอยำ่งย ัง่ยืน 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่จะเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - กำรพฒันำบุคลำกรเป็นส่ิงท่ีบริษทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ เพรำะทรัพยำกรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์
ท่ีทรงคุณค่ำมำกท่ีสุด  บริษัทมีกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเพ่ือพฒันำและปรับปรุงแผนกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลในระยะยำว เพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจและกำรเติบโตของบริษทั โดยมีนโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร คือ พนกังำนทุกคนเป็นคนเก่ง มี
คุณค่ำต่อองคก์ร และมีศกัยภำพท่ีแตกต่ำงกนัไป ทุกคนสร้ำงคุณค่ำให้กบัองคก์รในผลกำรปฏิบติังำนท่ีแตกต่ำงกนั แต่มีควำมหมำย เรำมี
ควำมเช่ือวำ่บุคคลำกรทุกคนมีควำมสำมำรถหรือมีขอ้เด่นของตวัเอง ซ่ึงทำงบริษทัจะท ำใหพ้นกังำนทุกๆ คนรู้และช่วยใหพ้วกเขำสำมำรถ
น ำขอ้เด่นของตนเองออกมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์รและตวัเองไดม้ำกท่ีสุด ดงันั้น ทุกคนจะไดรั้บโอกำสในกำรพฒันำตนเองและ
ควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรในแต่ละคนท่ีแตกต่ำงกนัไป 

กำรพฒันำบุคลำกรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์หลกัของบริษทัและเป็นพนัธสัญญำของคณะผูบ้ริหำรระดบัสูง 
มุ่งเน้นกำรน ำเสนอวิธีกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นท่ีกำรปรับเปล่ียนทศันคติและวิธีกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้ไปสู่องคก์รท่ีมีมำตรฐำนระดบัสำกล โดยผสมผสำนทั้งกำรอบรมในห้องเรียน (Classroom training) กำรสอนงำนและให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และกำรประยกุตใ์ชใ้นงำนจริง (On-the-job training: OJT) โดยกำรอบรมและพฒันำประกอบ
ไปดว้ยรูปแบบต่ำงๆ 

• การจัดระบบการท างาน - ปัจจุบนับริษทัไดมี้กำรขยำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
รวม 70 แห่ง โดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่ละแห่งมีกำรประกอบธุรกิจท่ีแตกต่ำงกนั รวมทั้งวฒันธรรมและแนวทำงบริหำรท่ีอำจ
แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ กำรท่ีบริษทัมีกำรเติบโตอยำ่งรวดเร็ว ควำมทำ้ทำยในกำรบริหำรจดักำรเพื่อท ำให้บริษทัยอ่ยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตำมนโยบำยเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทัเป็นประเด็นท่ีบริษทัตระหนักและด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง  เพ่ือ
ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัในภำพรวมบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - บริษทัให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรจัดกำรเป็นส่ิงส ำคญัเพ่ือก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนและ
เป้ำหมำยของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  ทีมผูบ้ริหำรในบริษทัหลกัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมเช่ียวชำญในกำรประกอบธุรกิจประเภทนั้ นๆ รวมทั้ งมีกำรจัดกำรประชุมใหญ่กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้ งในและ
ต่ำงประเทศทุกปี (TU Global Conference) เพื่อส่ือสำรนโยบำยรวมทั้งเปิดโอกำสใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงไดร่้วมกนัก ำหนดเป้ำหมำยและกล
ยทุธ์ของกลุ่มบริษทัร่วมกนั เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและร่วมกนัน ำพำองคก์รไปสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

3.5 ความเส่ียงทางด้านอุบัติภัยและเภทภัย – ซ่ึงอำจท ำให้ธุรกิจหยุดชะงักและขำดควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินงำน ปัจจุบันมี
สถำนกำรณ์ หรือสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินท่ีพร้อมจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลำ อำทิเช่น อุทกภยั อคัคีภยั กำรก่อกำรร้ำย กำรชุมนุม
ประทว้งหรือจลำจล โรคระบำด เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีหำกข้ึนแลว้อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ หรืออำจท ำให้ธุรกิจหยุดชะงกัได ้บริษทั
เลง็เห็นถึงปัญหำขอ้น้ี จึงมีแผนท่ีจะรองรับควำมเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ข้ึนเพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - บริษทัมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกบัควำมเส่ียงท่ีธุรกิจจะมีกำรหยดุชะงกัจำกเหตุควำมไม่
แน่นอนต่ำงๆ ดังน้ี จัดตั้ งทีมงำนเฉพำะกิจเพ่ือตรวจสอบควำมไม่แน่นอนส ำหรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มีกำรท ำประกันภยัเพื่อชดเชย
ค่ำเสียหำยหรือควำมสูญเสียในกรณีท่ีธุรกิจเกิดหยดุชะงกั มีกำรสร้ำงคลงัสินคำ้เพ่ิมเติมในกำรจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปเพ่ือใชใ้นกรณีท่ีไม่
สำมำรถท่ีจะจดัส่งให้กบัลูกคำ้ไดต้ำมปกติ มีกำรอบรมดบัเพลิงทั้งผูบ้ริหำรและพนกังำนตลอดจนมีกำรซอ้มดบัเพลิงอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีแผนกำรทดสอบกูคื้นระบบต่ำงๆ ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึนในทุกๆ ปี  

3.6 ความเส่ียงภายหลงัการควบรวมกิจการ - ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ประสบควำมส ำเร็จในกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรเชิงกลยทุธ์หลำยโครงกำรในช่วง 
2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ กำรควบรวมและเขำ้ซ้ือกิจกำรเหล่ำน้ีช่วยให้บริษัทสำมำรถขยำยกำรเติบโตทำงธุรกิจไปสู่ธุรกิจปลำยน ้ ำ ขยำยกลุ่ม
ผลิตภณัฑใ์หม่ และ/หรือขยำยตลำดกำรขำย 

ควำมทำ้ทำยท่ีตำมมำคือกำรบริหำรจดักำรเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ตำมท่ีคำดกำรณ์ไวภ้ำยหลงักำรควบรวมหรือเขำ้ซ้ือกิจกำร ธุรกิจ
ของ ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป มีอยูท่ัว่โลก และในฐำนะกลุ่มบริษทัขำ้มชำติ ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จึงตอ้งบริหำรจดักำรและบูรณำกำรธุรกิจใหม่ท่ีเพ่ิง
เขำ้ซ้ือใหมี้ประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กลุ่มบริษทัไดรั้บประโยชน์และมูลค่ำเพ่ิมตำมท่ีไดค้ำดกำรณ์ไว ้
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไดน้ ำกระบวนกำรควบรวมกิจกำรใหม่มำใชเ้พ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัสำมำรถบรรลุผล
ประโยชน์ไดสู้งสุดตำมวตัถุประสงคข์องกำรลงทุน 

กระบวนกำรดงักล่ำวมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. มีโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรบูรณำกำรหลงักำรควบรวมกิจกำร ซ่ึงมีถึง 2 ชั้น เพ่ือก ำกับดูแลผลของกำรปฏิบัติตำม

แผนงำนและกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
2. มีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้กำรควบรวมกิจกำรอยำ่งเป็นระบบและเขม้งวด    
3. มีเคร่ืองมือช่วยในกำรติดตำมงำนท่ีตอ้งส่งมอบเทียบกบัแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนจะถูกบ่งช้ีและ

ส่ือสำรก่อนเกิดผลกระทบ 
บริษทัไดใ้ชก้ระบวนกำรควบรวมกิจกำรน้ี กบักำรซ้ือกิจกำรในปีท่ีผ่ำนมำ และจะน ำไปใชก้บักำรควบรวมท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต

อีกดว้ย บริษทัมัน่ใจวำ่ระบบดงักล่ำวจะช่วยท ำใหส้ำมำรถระบุปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที และช่วยใหบ้รรลุประโยชน์สูงสุด  

นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
บริษทัถือนโยบำยกำรลงทุนในบริษทัท่ีมีผูบ้ริหำรเป็นผูถื้อหุ้นดว้ย  เพ่ือก่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ ทีมบริหำรจะสำมำรถดูแลและ

บริหำรงำนให้กิจกำรมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี ในขณะเดียวกนั บริษทัจะดูแลติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกลชิ้ด ทั้ งในส่วนท่ีเก่ียวกับ
แผนงำนประจ ำปี กำรขยำยงำน และกำรลงทุนเพ่ิมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยเดียวกนั อีกทั้งยงัมีกำรจดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบ (Audit Unit) 
เพื่อเขำ้ตรวจสอบบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบติังำนไดทุ้กขั้นตอน สำมำรถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ 9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม 

นอกจำกน้ี ในกำรก ำกบัดูแลและบริหำรงำน บริษทัแม่จะเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยและระบบกำรจดักำรท่ีส ำคญัต่ำงๆ โดยเฉพำะใน
ดำ้นกำรเงินและกำรบญัชีเพื่อใหแ้นวทำงบริหำรจดักำรกิจกำรบริษทัยอ่ยสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั เช่น มำตรฐำนกำรบญัชี 
นโยบำยทำงกำรเงิน นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจรวมกนัทุกบริษทั ดงัน้ี 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่ำ  

(ลำ้นบำท) 

ภำระผกูพนั 

1) ท่ีดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน  2,663.47  

- บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป รวม 656 ไร่ 
  จังหวดัสมทุรสาคร เพชรบุรี และปราจีนบุรี 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม รวม 121 ไร่ 
  จังหวัดกรุงเทพฯ และสมทุรสาคร 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- บมจ. สงขลาแคนน่ิง รวม 83 ไร่ 
จังหวดัสงขลา 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- บจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ รวม 227 ไร่ 
  จังหวัดสมทุรสาคร สงขลา และพังงา 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- กลุ่มบริษัท บมจ. แพค็ฟู้ด รวม 87 ไร่ 
  จังหวัดกรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และสมทุรสาคร 

เป็นเจำ้ของ  ค ้ำประกนัเงิน
กูย้มืบำงส่วน 

- บจ. ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด รวม 88 ไร่ 
จังหวดัสงขลา 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- บจ. เอเซ่ียนแปซิฟิคแคน รวม 26 ไร่ 
จังหวดัสมทุรสาคร 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- บจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ รวม 4 ไร่ 
  จังหวัดกรุงเทพฯ 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

 

- กลุ่มบริษัท ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

- กลุ่มบริษัท ไทยยเูน่ียน อินเวสท์เมนต์ โฮลดิง้ 
  สหภาพยโุรป 

เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

2) อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 9,424.26 ไม่มี 

3) หอ้งเยน็ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ 10,315.03 ไม่มี 

4) เคร่ืองใชเ้คร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 450.66 ไม่มี 

5) ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 346.40 ไม่มี 

6) สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง  3,276.49  

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี  26,476.30  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

- บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 278.48 ลำ้นบำท 
(2560: 328.16 ลำ้นบำท) 

- ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ จ ำนวนรวม 612.37 ลำ้นบำท (2560 : จ ำนวน 275.69 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไป
จดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

- บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีจงัหวดัเพชรบุรี และท่ีจงัหวดัปรำจีนบุรี 

นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน ไดแ้ก่ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัรต่ำงๆ ประกอบดว้ย 
- เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ซีเลค็ (Sealect) ไม่ไดบ้นัทึกมูลค่ำ เน่ืองจำกบริษทัเป็นผูย้ืน่ขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิต่อกรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
- เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ฟิชโช (Fisho) ไม่ไดบ้นัทึกมูลค่ำ เน่ืองจำกบริษทัเป็นผูย้ืน่ขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิต่อกรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
- Chicken of the Sea,  CI Seafoods  และ XCELLENT เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำ มูลคำ่สุทธิ 663.82 ลำ้นบำท  
- โปรฟีด ซีฟีด และแอควำฟีด เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ ซ่ึงซ้ือมำจำกผูผ้ลิตเดิม ตดัจ ำหน่ำยสะสมแลว้คงเหลือมูลค่ำสุทธิ 2.13 ลำ้น
บำท 

- ไทยยเูน่ียนฟีด เอฟซีอำร์ โชบุ ไฮฟีด และนำนำมิ ไม่ไดบ้นัทึกมูลคำ่เน่ืองจำกบริษทัเป็นผูย้ืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ต่อ
กรม ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

- John West, Petit Navire, Mareblu, H.Parmentier, King Oscar, Les Pecheries de Chez Nous และ Hawesta เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้
ในประเทศแถบยโุรป หลงักำรตดัจ ำหน่ำยแลว้คงเหลือมูลค่ำสุทธิ 13,109.34 ลำ้นบำท 

- ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในกลุ่มบริษทั หลงักำรตดัจ ำหน่ำยแลว้ คงเหลือมูลค่ำสุทธิ 587.68 ลำ้นบำท 

กรณีท่ีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ต่ำงๆ ภำยในประเทศหมดอำย ุบริษทัจะขอต่ออำยกุบักรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำเพ่ือให้ธุรกิจด ำเนินกำรได้
อยำ่งต่อเน่ือง 

4.2 นโยบำยกำรลงทุนและกำรบริหำรงำนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
- ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยู ่เช่น ธุรกิจบรรจุภณัฑ ์
- ลงทุนในธุรกิจท่ีบริษทัมีควำมเขำ้ใจและสำมำรถเรียนรู้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
- ลงทุนในธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มำกนกั ซ่ึงจะไม่กระทบกระเทือนถึงบริษทัจดทะเบียน 
- ลงทุนในธุรกิจท่ีผูร่้วมทุนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร ไม่ใช่เป็นเพียงผูถื้อหุน้เท่ำนั้น 
- ลงทุนในธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนคืนภำยในเวลำ 4 ปี 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้อง ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูก
ฟ้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีค่ำควำมเสียหำยเกิดข้ึน หรือมีผลกระทบดำ้นลบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่
ร้อยละ 5 ของส่วนของเจำ้ของแต่อยำ่งใด โดยมีคดีฟ้องร้องท่ีส ำคญั ไดแ้ก่  
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Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 

เม่ือวัน ท่ี  15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ได้รับหมำยเรียกจำกกระทรวงยุติธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพ่ือให้ขอ้มูลในกำรสอบสวนกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยกำรแข่งขนัทำง
กำรคำ้ในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก โดย Tri-U ไดใ้ห้ควำมร่วมมือกบัรัฐบำลอยำ่งเต็มท่ี รวมถึงกำรมอบเอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนตำมหมำยเรียก ทั้ งน้ี Tri-U ไดรั้บกำรผ่อนผนัแบบมีเง่ือนไข (Conditional Leniency Program) ซ่ึงสถำนะกำรผ่อนผนัแบบมี
เง่ือนไขดังกล่ำวหมำยควำมว่ำ หำกทำง Tri-U และผู ้บริหำรหรือพนักงำนของ Tri-U ให้ควำมร่วมมือในขั้นตอนของกำรสอบสวน 
จะไม่ถูกด ำเนินคดีหรือถูกเรียกใหต้อ้งช ำระค่ำปรับ ปัจจุบนักำรสอบสวนดงักล่ำวยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร  

นอกจำกน้ี Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจ ำเลยในคดีแพ่งหลำยคดีทั้งท่ีถูกด ำเนินคดีแบบกลุ่มและท่ีถูกฟ้องร้องโดยตรง ซ่ึงโจทก์ ไดแ้ก่ 
ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนขำยของช ำ และลูกคำ้หลำยรำยท่ีอำ้งว่ำซ้ืออำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึกจำก Tri-U และจ ำเลยร่วม ค ำฟ้องคดีแพ่ง
ดังกล่ำวได้ระบุเร่ืองกำรร่วมกันก ำหนด เพ่ิม คงไวซ่ึ้งรำคำ และ/หรือ ท ำให้รำคำของอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึกในประเทศ
สหรัฐอเมริกำนั้นคงท่ี ซ่ึงฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้มำตรำ 1 และ 3 ภำยใตก้ฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด (Sherman Antitrust 
Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กำรคุม้ครองผูบ้ริโภค กำรประกอบกำรคำ้ท่ีไม่เท่ำเทียม และ
กำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยโจทกมี์กำรเรียกค่ำชดเชยในควำมเสียหำยดงักล่ำว  

ระหว่ำงไตรมำสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ไดข้อ้สรุปส ำหรับขอ้เรียกร้องทำงแพ่งเก่ียวกบักำรป้องกนักำรผูกขำดกบัหน่ึงใน
ลูกคำ้ปลีกรำยใหญ่ท่ีสุด โดย Tri-U ไดมี้กำรจ่ำยช ำระเงินและจะมีกำรเขำ้ร่วมโครงกำรควำมร่วมมือต่ำง ๆ และนโยบำยส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ใหม่ร่วมกัน รวมถึงกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวตักรรมผ่ำนร้ำนค้ำปลีกดังกล่ำว นอกจำกน้ี Tri-U ยงัได้บรรลุข้อตกลงท่ีจะจ่ำยช ำระ 
ขอ้เรียกร้องให้แก่กลุ่มผูค้ำ้ปลีกรำยต่ำง ๆ จำกขอ้ตกลงในสัญญำดงักล่ำว Tri-U ไดป้ระมำณกำรจ ำนวนท่ีจะตอ้งช ำระทั้งหมดส ำหรับคดี
แพง่ซ่ึงไดถู้กรับรู้ในระหวำ่งไตรมำสสองเป็นจ ำนวน 42.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐ  

John West Foods Limited (JWF) 

เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWF ไดรั้บแจง้เก่ียวกบัแผนเพ่ือกำรด ำเนินกำรของส ำนกังำนอยักำรแห่งสหรำชอำณำจกัร (UK 
Crown Prosecution Service) ในกำรด ำเนินคดีต่อ JWF บนขอ้กล่ำวอำ้งวำ่กระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
กำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำเขำ้ปลำจำกประเทศกำนำในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยกำรพิจำรณำคดีนัดแรกมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศำลมำจีสเตรท 
(Magistrate court) ไทน์แอนดแ์วร์ (Tyne & Wear) ขณะน้ี JWF อยูใ่นระหวำ่งกำรต่อสู้คดี และยงัไม่สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดใ้น
ผลของคดีดงักล่ำว 

นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยบำงแห่งในกลุ่มบริษทั Thai Union Europe อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี โดยบริษทั
ยอ่ยไดใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ซ่ึงผลจำกกำรตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ีสรุป อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรคำดวำ่จะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
บริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรทะเลแช่แขง็และบรรจุกระป๋อง โดยมี 

- ส ำนกังำนใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์66(0) 3481-6500 โทรสำร 66(0) 3481-6499  

- ส ำนักงำนกรุงเทพฯ ตั้ งอยู่เลขท่ี  979/12 ชั้ นเอ็ม อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์  ถนนพหลโยธิน  แขวงพญำไท  เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 โทรศพัท ์66(0) 2298-0024, 2298-0537 - 41  โทรสำร 66(0) 2298-0443 

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

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

- ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั e-mail address : cg_ethics@thaiunion.com 

- เวบ็ไซต ์www.thaiunion.com   

- ทะเบียนบริษทัและเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี เลขท่ี 0107537000891 

ณ ปัจจุบนั 31 มกรำคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 5,971,815,496 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.25 บำท และมีทุนช ำระแลว้ เท่ำกบั 1,192,953,874 บำท  

 
 

- นายทะเบียนหุ้นสามญั บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชั้น 14 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2009-9000 
โทรสำร +66(0) 2009-9992 

- นายทะเบียนหุ้นกู้ หุน้กูปี้ 2554 ชุดท่ี 1-3 : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
หุน้กูปี้ 2557 คร้ังท่ี 1 ชุดท่ี 1-4 : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
หุน้กูปี้ 2557 คร้ังท่ี 2 ชุดท่ี 1-2 : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
หุน้กูปี้ 2559 คร้ังท่ี 1 : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
หุน้กูปี้ 2559 คร้ังท่ี 2 ชุดท่ี 1-3 : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
หุน้กูปี้ 2560 คร้ังท่ี 1 ชุดท่ี 1-4 : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

บุคคลอ้างองิ 
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- ผู้สอบบัญชี นำยพงทว ีรัตนะโกเศศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรือ 
นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรือ  
นำงสำวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันำสุข   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
เลขท่ี 179/74 - 80 อำคำรบำงกอกซิต้ีทำวเวอร์ ชั้น 15 
ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์+66(0) 2344-1000 โทรสำร +66(0) 2286-5050 

- ทีป่รึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สัญญาการจดัการ: ไม่มี 

6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

บริษทัไม่มีขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุนอยำ่งมีนัยส ำคญั หำกบริษทัเห็นวำ่ มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ ำเป็นซ่ึง
เป็นประโยชน์หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือเพ่ือควำมเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุน
ทุกกลุ่ม บริษทัจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้งและครบถว้นโดยทันที เพื่อให้ผูล้งทุนสำมำรถใช้ขอ้มูลดังกล่ำวประกอบกำร
ตดัสินใจลงทุน ทั้งทำงระบบของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ณ 31 มกราคม 2562 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท หรือ 5,971,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท โดยแบ่งเป็น 
1) ทุนเรียกช าระแลว้ 1,192,953,874 บาท หรือ 4,771,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2) หุน้สามญัส่วนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ จ านวน 1,200,000,000 หุน้ รอการลดทุนในอนาคต 

7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบดว้ยกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 31 มกราคม 2562 ดงัน้ี 

ล าดบั จ านวนหุ้น %  

1. ครอบครัวจนัศิริ * 935,555,500 19.61 

2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 372,324,876 7.80 

3. บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 347,745,120 7.29 

4. ส านกังานประกนัสงัคม 343,822,508 7.21 

5. ครอบครัวนิรุตตินานนท ์*  327,400,052 6.86 

6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 164,499,701 3.45 

7. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 124,362,000 2.61 

8. UBS AG SINGAPORE BRANCH 113,200,000 2.37 

9. STATE STREET EUROPE LIMITED  111,402,212 2.33 

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 95,083,282 1.99 

หมายเหตุ * รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ตามตารางขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ จ านวนหุ้น % 

1. ครอบครัวจนัศิริ 935,555,500 19.61 

(1) นายธีรพงศ ์จนัศิริ 399,736,164 8.38 

(2) นายไกรสร จนัศิริ 174,804,288 3.66 

(3) นายดิสพล จนัศิริ 126,499,308 2.65 

(4) นางพรนภา จนัศิริ 109,329,048 2.29 

(5) นางบุษกร จนัศิริ 56,330,432 1.18 

(6) นายเดชพล จนัศิริ 42,901,572 0.90 

(7) ด.ช. ณฎัฐ ์จนัศิริ 21,793,356 0.46 

(8) นางทิพยรัตน์ จนัศิริ 4,161,332 0.09 
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ช่ือ จ านวนหุ้น % 

2. ครอบครัวนรุิตตนิานนท์ 327,400,052 6.86 

(1) นายเชง นิรุตตินานนท ์ 200,442,084 4.20 

(2) นางจินตนา นิรุตตินานนท ์ 65,312,832 1.37 

(3) นายนรินทร์ นิรุตตินานนท ์ 31,999,968 0.67 

(4) นายนคร นิรุตตินานนท ์ 29,645,168 0.62 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ของบริษทั  

สญัชาติ 
 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จ านวน
รายรวม 

จ านวนหุน้รวม % 

จ านวนราย จ านวนหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ 

ไทย 608 1,576,540,330 11,380 1,611,410,745 11,988 3,187,951,075 66.81 

ต่างชาติ 179 1,407,242,665 45 176,621,756 224 1,583,864,421 33.19 

ยอดรวม 787 2,983,782,995 11,425 1,788,032,501 12,212 4,771,815,496 100.00 

หมายเหตุ: ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 31 มกราคม 2562 จากจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ทั้งส้ิน 4,771,815,496 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้อยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั ทั้งน้ี ใน
ส่วนของบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะมีผลให้คะแนนเสียง
หายไปร้อยละ 7.80 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

7.3  รายละเอยีดหุ้นกู้ 

 หุ้นกู้ 

• ปี 2554  :  “หุน้กูชุ้ดท่ี 1” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 2” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 3” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

อายขุองหุน้กู ้ : 1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เม่ือวนัที ่27 กรกฎาคม 2557) 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เม่ือวนัที ่27 กรกฎาคม 2559) 



                                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561                                                                          
 

(67)  

3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท 
จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น 

1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 จ านวน 3,300,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 1,950,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 จ านวน 1,500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา 
การช าระดอกเบ้ีย : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.51 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.70 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 5.02 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบ้ียของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม 
และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกใน 
วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนั้นๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ตล่ะชุด โดยการช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมด ภายใต้
หุน้กูชุ้ดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแตง่ตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้
กูแ้ละตวัแทนช าระเงินแทน 

• ปี 2557 คร้ังที ่1 :  “หุน้กูชุ้ดท่ี 1” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 2” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 3” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 4” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

อายขุองหุน้กู ้  : 1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีอาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
4) หุน้กูชุ้ดท่ี 4 มีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
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มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลือ 5,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เม่ือวนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2560) 
2)  หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท 
3)  หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท 
4)  หุน้กูชุ้ดท่ี 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย  : 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1)  หุน้กูชุ้ดท่ี 1 จ านวน 2,500,000 หน่วย 
2)  หุน้กูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 3,150,000 หน่วย 
3)  หุน้กูชุ้ดท่ี 3 จ านวน 1,550,000 หน่วย 
4)  หุน้กูชุ้ดท่ี 4 จ านวน 1,050,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
หุน้กูชุ้ดท่ี 4 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

 อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบ้ีย  : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.58 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.21 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.69 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 4 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 5.18 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบ้ียของหุน้กู ้ ทุกๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 6 
พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ในวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนั้นๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมด ภายใต้
หุน้กูชุ้ดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแตง่ตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้
กูแ้ละตวัแทนช าระเงินแทน 

• ปี 2557 คร้ังที ่2 :  “หุน้กูชุ้ดท่ี 1” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 2” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
   คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 
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อายขุองหุน้กู ้  : 1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 4,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 1,000,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 3,500,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 4,500,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 จ านวน 1,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 3,500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุน้กู ้  : วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบ้ีย  : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.21 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.58 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบ้ียของหุน้กู ้ ทุกๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9 
กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 9 
มกราคม พ.ศ. 2558 และจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนั้นๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนาย 
   ทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทนช าระเงินแทน 

• ปี 2559 คร้ังที ่1 : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่ประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ใชช่ื้อ “หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรัฐของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 

อายขุองหุน้กู ้  : อาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : รวม 75,000,000 เหรียญสหรัฐ 
จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : จ านวน 75,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 เหรียญสหรัฐ 
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 เหรียญสหรัฐ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้  : วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2569 
อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาการ 
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ช าระดอกเบ้ีย  : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียของหุ้นกูทุ้ก 6 เดือน ในวนัท่ี 11 เมษายน 
และวนัท่ี 11 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายขุองหุน้กู ้

การไถ่ถอนหุน้กู ้  : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแตง่ตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนาย 

ทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทนช าระเงินแทน 

• ปี 2559 คร้ังที ่2  :  “หุน้กูชุ้ดท่ี 1” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
          คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 
    “หุน้กูชุ้ดท่ี 2” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
         คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 
    “หุน้กูชุ้ดท่ี 3” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
         คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 
อายขุองหุน้กู ้ : 1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีอาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

 มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 6,000,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท 
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มูลค่า 2,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 10,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 6,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มูลค่า 2,000,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบ้ีย : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.03 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.32 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.79 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบ้ียของหุ้นกู ้ทุกๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20 
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุ้นกูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 20 ตุลาคม 
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พ.ศ. 2559 และจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุ้นกูแ้ต่ละชุด ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุน้กูแ้ต่ละชุดนั้นๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแตง่ตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนาย 
ทะเบียนหุน้กูแ้ละตวัแทนช าระเงินแทน 

• ปี 2560 คร้ังที ่1  :  “หุน้กูชุ้ดท่ี 1” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 2” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 3” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

“หุน้กูชุ้ดท่ี 4” ใชช่ื้อวา่ “หุน้กูข้อง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” 

อายขุองหุน้กู ้ : 1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มีอาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
4) หุน้กูชุ้ดท่ี 4 มีอาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 12,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 3,500,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท 
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มูลค่า 2,500,000,000 บาท 
4) หุน้กูชุ้ดท่ี 4 มูลค่า 4,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 12,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มูลค่า 3,500,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดท่ี 3 มูลค่า 2,500,000 หน่วย 
4) หุน้กูชุ้ดท่ี 4 มูลค่า 4,000,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2567 
หุน้กูชุ้ดท่ี 4 วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2570 
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อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบ้ีย : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.49 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.91 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.58 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดท่ี 4 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.94 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบ้ียของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19 
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกใน 
วนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูแ้ต่ละชุด ใน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนั้นๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงินตน้คงคา้งทั้งหมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียน
หุน้กูแ้ละตวัแทนช าระเงินแทน 

หมายเหตุ: บริษทัไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิชย ์ภายหลงัการ
ออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 ดงันั้น หุ้นกูท่ี้ออกก่อนปี 2558 จึงยงัคงเป็นช่ือเดิมของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการแจง้
นายทะเบียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

เน่ืองจากการบริหารจดัการอยา่งรอบคอบและความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ท าให้บริษทั
สามารถสร้างผลก าไรไดทุ้กไตรมาสติดต่อกนัมาโดยตลอดนบัตั้งแต่เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 
2537 เป็นตน้มา ดงันั้น บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จึงมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้ไป บริษทัไดแ้บ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี และจากการบริหารงานอยา่งรอบคอบ
และความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ บริษทัจึงสามารถรักษาระดบัก าไรสุทธิจากปี
ก่อนหนา้และคงอตัราการจ่ายเงินปันผลไดท่ี้ 0.40 บาทต่อหุน้ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 3,256.21 5,989.18 5,254.43 

2. จ านวนหุน้ 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.40 0.66 0.63 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.18 0.32 0.32 
    3.2 เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม (บาท:หุน้)  0.07 - - 
    3.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.15 0.34 0.31 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 1,908.73 3,149.40 3,006.24 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 58.62% 52.58% 57.21% 
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ในส่วนของบริษทัยอ่ยการจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ และความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนเพ่ือขยายธุรกิจในอนาคต 
อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัยอ่ยมีผลก าไรและไม่มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินทุนไวใ้ชใ้นการขยายกิจการในปีนั้นๆ แต่อยา่งใด ก็จะจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอ่ืนท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูร่้วมคา้ท่ีช่วยส่งเสริมกลยทุธ์ทางการคา้ และกรรมการอิสระ ซ่ึงมีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ โดยเม่ือรวมแลว้
มีจ านวน 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือความสัมพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ ปัจจุบนัมีจ านวน 4 ท่าน โดยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการ
อิสระเป็นไปตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการด าเนินงานของ
บริษทั และติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัอยา่ง
ครบถว้นและถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
กรรมการบริษทัอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจ

ก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัก็ได ้ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีหลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น 

ดา้นการตลาด ดา้นบญัชี เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี  
 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต าแหน่ง จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่ง* 

1. นายไกรสร  จนัศิริ ประธานกรรมการ 17 มีนาคม 2531 30 ปี 9 เดือน 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 8 เมษายน 2542 19 ปี 9 เดือน 

3. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 มกราคม 2533 29 ปี 

4. นายชวน  ตั้งจนัสิริ กรรมการบริหาร 17 มีนาคม 2531 30 ปี 10 เดือน 

5. นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 มกราคม 2541 21 ปี 

6. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร 30 เมษายน 2544 18 ปี 8 เดือน 

7. นายคิโยทากะ คิคูชิ  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 พฤศจิกายน 2559 2 ปี 2 เดือน 

8. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 15 พฤศจิกายน 2553 8 ปี 2 เดือน 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ 22 สิงหาคม 2543 18 ปี 5 เดือน 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต าแหน่ง จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่ง* 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ 22 มีนาคม 2553 8 ปี 9 เดือน 

11. นายกีรติ  อสัสกลุ กรรมการอิสระ 22 มีนาคม 2553 8 ปี 9 เดือน 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการอิสระ 3  เมษายน 2558 3 ปี 9 เดือน 

* จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งค านวณตั้งแต่ด ารงต าแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2561 เท่านั้น 

สดัส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั 

ต าแหน่งประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วม

ในการบริหารงานประจ าของบริษทั ด าเนินการควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บังคบับริษทั สนบัสนุนและ
เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแล ติดตาม การบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ข)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ ขอ้ท่ี 17 ดงัน้ี 
ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ขอ้ 20. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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การจ ากดัอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัเช่ือวา่ การมีกรรมการซ่ึงมีประสบการณ์การท างานต่อเน่ืองกบับริษทัเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อบริษทั ดงันั้นจึงไม่ได้

ก าหนดคุณสมบติัเร่ืองอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ส าหรับขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซดข์องบริษทั www.thaiunion.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ค) การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมีความ
จ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลการบริหารจดัการเพือ่รักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

รายช่ือคณะกรรมการ บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

1. นายไกรสร  จนัศิริ - - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ - - 

3. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 1 - 

4. นายชวน  ตั้งจนัสิริ - - 

5. นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ - - 

6. นายชาน ชู ชง - - 

7. นายคิโยทากะ  คิคูชิ - - 

8. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส - - 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ - - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย 3 - 

11. นายกีรติ  อสัสกลุ 1 - 

12. นายนาถ  ล่ิวเจริญ - - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัในกลุ่มไดไ้ม่
เกิน 3 บริษทั  โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั และ
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หา้มมิใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์
สูงสุดในการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.1.2 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั นอกจากน้ี กรรมการยงัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ
บริษทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กรรมการมีหนา้ท่ีจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ หากมีส่วนไดส่้วนเสียในสญัญาท่ีท ากบับริษทั หรือถือหุน้เพ่ิมข้ึนลดลงในบริษทัหรือ
บริษทัในเครือในระหว่างรอบปีบญัชี ทั้ งน้ีอ านาจการตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) การเปล่ียนแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพ่ิม / ลดทุนจดทะเบียน 
(3) เพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั 
(4) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรืออยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ระบุให้ตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
บทบาทและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบของการมีจริยธรรมท่ีดี และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มี
ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และก ากบัดูแลการด าเนินกิจการทั้งหลายของบริษทั 
2) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจเพ่ือใหฝ่้ายบริหารน าไปปฏิบติั 
3) ก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบริษทัและนโยบายการลงทุน 
4) ติดตามใหมี้การน ากลยทุธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้
5) ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ปีละ 5 คร้ัง 
7) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ และขออนุมติั

ส าหรับมติตา่งๆ ท่ีนอกเหนือจากอ านาจของคณะกรรมการ 
8) ติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
9) อนุมติังบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูล (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
10) จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นวา่รายงานทางการเงินถูกตอ้งเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี 
และนโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมโดยถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

11) ก าหนดใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
12) เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
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13) เสนอกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการเขา้ใหม่ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
14) เสนอการจ่ายเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
15) อนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเก่ียวโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์ตามท่ีก าหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
16) อนุมติัการท าธุรกรรมสญัญาใดๆ ในเร่ืองภาระผกูพนั การก่อหน้ีและการค ้าประกนัของบริษทัอนุมติัแต่งตั้ง  
17) ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ 
18) ก าหนดการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
19) อนุมติัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจ าอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
20) จดัให้มีการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 

21) อนุมติัแต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพือ่รับผิดชอบด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
จดัท าและหรือเก็บรักษาเอกสาร    

• ทะเบียนกรรมการ 
• หนงัสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
• หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
• รายงานประจ าปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
• รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
• รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

22) ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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กรรมการอสิระ 
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งมีจ านวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้ งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้ งน้ีกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายได้
เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้ นยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  
5) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   
6) ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และมีความเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนของอตัราการถือครองหุ้นของ
บริษทั 

8.1.3 การปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ก าหนดการประชุม 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อย 5 คร้ังต่อปี และได้ก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้ งปีเพ่ือให้
กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ัง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
วาระการประชุม 
ประธานคณะกรรมการของบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกนัก าหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอ่ืนสามารถเสนอวาระ
การประชุมเพื่อน ามาพิจารณาได ้และเลขานุการบริษทัอาจน าเสนอวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหค้รบถว้น 
การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาอยา่งเร่งด่วน 
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องคป์ระชุมและการประชุม 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม  จากนั้น
ประธานคณะกรรมการจะท าหนา้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอส าหรับกรรมการท่ีจะเสนอความเห็น โดยมีฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ น าเสนอขอ้มูลประกอบการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และในการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง  
รายงานการประชุม 
เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีจัดท ารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบทาน  และส่งให้กรรมการทุกท่านให้
ความเห็น ซ่ึงในรายงานการประชุมจะมีการบนัทึกมติของท่ีประชุมและขอ้มูลไวอ้ยา่งเพียงพอและครบถว้น 
การเขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้ งใจและพร้อมท่ีจะเข้าร่วมประชุมอย่างสม ่ าเสมอ ทั้ งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ยกเวน้ กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในต่างประเทศ  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั AGM การประชุมคณะกรรมการ 

 2561 2560 % 2561 % 

1. นายไกรสร  จนัศิริ มา 6/6 100.00 3/5 60.00 

2. นายเชง   นิรุตตินานนท ์ มา 4/6 66.67 4/5 80.00 

3. นายชวน  ตั้งจนัสิริ  มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

5. นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ   มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

6. นายคิโยทากะ คิคูชิ  ไม่มา 3/6 50.00 0/5 0.00 

7. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

8. นายชาน  ชู ชง มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ * มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * มา 5/6 83.33 5/5 100.00 

11. นายกีรติ  อสัสกลุ * มา 4/6 66.67 4/5 80.00 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ *  มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

  เฉลีย่ 88.89 เฉลีย่ 85.00 

* กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส เป็นกรรมการท่ีมิไดมี้ถ่ินพ านกัในประเทศไทย 
(สามารถดูรายละเอียดกรรมการของบริษทัเพ่ิมเติมได ้ตามเอกสารแนบ 1) 

การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษทั ส่วนการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ นอกจากน้ี เรียกว่า การประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้
แลว้แต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมวิสามญัภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอจากผูถื้อหุ้น 
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ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยการแจง้ข่าวสาร
ดงักล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นเสนอ
เร่ืองดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมโดยมีความ เห็นของ
คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าวรวมอยูด่ว้ย รวมถึงหนงัสือมอบอ านาจท่ีผูถื้อหุน้อาจมอบหมายใหก้รรมการอิสระท่านหน่ึงท่านใด
ลงคะแนนแทนได ้โดยจดัส่งใหน้ายทะเบียนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม 

ก าหนดให้กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมี
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทั เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง โดยประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถ
สอบถาม ใหค้วามเห็น เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีจดบนัทึกประเด็นท่ีสอบถามจากผูถื้อหุน้และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม ซ่ึง
จะจดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมถึงให้มีการ
บนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวดีีทศัน์ เพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจขอรับจากบริษทัไดใ้นภายหลงั 

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการจดัให้มีสายงานตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่ง

สม ่าเสมอ และใหค้วามมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและบริหารความเส่ียง และมีการ
ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance control) การจดัการความเส่ียงและการให้
ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย  

การบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมายให้คณะผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินปัจจยัเส่ียง
ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงคณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัเส่ียงนั้นๆ โดยจะท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียง เพือ่ก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงออกเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเส่ียงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ก าหนดไว ้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการต่อไป  

การเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านตลอดจนผู ้

ลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอย่างเท่าเทียมกนั จึงจัดให้มีการส่ือสารขอ้มูลของบริษทัในส่วนของการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงินภายใตก้รอบของกฎหมาย อยา่งชดัเจนทนัเวลา เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าให้
บริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าใหบ้ริษทัไดรั้บมุมมองของสาธารณชนท่ีมีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน
การวางเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัต่อไป โดยจดัใหมี้หน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และใหค้วามสะดวกแก่
นกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั  มีการพบปะกนัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรับทราบขอ้มูลของบริษทัและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งกนั รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  www.thaiunion.com  

http://www.thaiunion.com/
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ซ่ึงจะพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอยา่งเป็นอิสระภายในกรอบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงถือปฏิบติัมาโดย
สม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั เสมือนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส 
และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัส้ินปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
บริษทัยงัก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ 

โครงสร้างการถือหุ้นและอตัราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ 
(สามารถดูรายละเอียดการถือหุน้แบบแยกระหวา่งทางตรงและทางออ้มได ้จากเอกสารแนบ 1) 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท จ านวนหุ้น      
ณ 1 ม.ค. 2561 

% ซ้ือ (ขาย) 
ระหว่างปี 

โอนเข้า (ออก)
ระหว่างปี 

จ านวนหุ้น      
ณ 31 ธ.ค. 2561 

% 

1. นายไกรสร จนัศิริ 231,134,720 4.84   231,134,720 4.84 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 265,059,216 5.55 695,700  265,754,916 5.57 

3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 38,668,000 0.81   38,668,000 0.81 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 529,785,212 11.10 (24,720,000)  505,065,212 10.58 

5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 63,442,980 1.33   63,442,980 1.33 

6. นายคิโยทากะ คิคูชิ  - n/a   - n/a 

7. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส - n/a   - n/a 

8. นายชาน ชู  ชง 12,295,272 0.26   12,295,272 0.26 

9. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ - n/a   - n/a 

10. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย - n/a   - n/a 

11. นายกีรติ อสัสกุล 103,248 0.00   103,248 0.00 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ  - n/a   - n/a 

รวมจ านวนหุ้นและอตัราส่วน 1,140,488,648 23.90 (24,024,300) - 1,116,464,348 23.40 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยู
เน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ี
เป็นจริงและสมเหตุผล โดยอยูบ่นรากฐานของการจดัให้มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ซ่ึงไดใ้ชน้โยบายการ
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ตลอดจนได้พิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผล และความระมดัระวงัรอบคอบ รวมถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัอยา่งไม่มีเง่ือนไข เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงพิจารณาการเปิดเผย
ขอ้มูลรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั คือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยในการตรวจสอบนั้นมีความเป็น
อิสระและไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้าม
มาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอซ่ึงท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ งบการเงินของบริษทั และ
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั มีความเช่ือถือได ้โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การปฐมนิเทศและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้น
ต่างๆ ของบริษทั และเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ รวมถึงการช้ีแจงนโยบายดา้นต่างๆ ของบริษทัใหก้รรมการได้
ทราบทั้งในส่วนของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานและมีสาระในการปฐมนิเทศดงัน้ี 

1. เร่ืองท่ีควรทราบ: โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ ตลอดจนแนวการด าเนินงาน 

ในปี 2561 บริษทัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่บริษทัก็ไดมี้การปรับปรุงคู่มือกรรมการเขา้ใหม่และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีส าคญั เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัเกณฑแ์ละการจดัท ารายงานการมีส่วน
ไดเ้สีย นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการทุกท่านสามารถเขา้รับการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือช่วยใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ท่ีก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดา้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จะเห็นวา่ ในปี 2561 ไดมี้กรรมการของบริษทัเขา้ร่วมการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
- กรรมการอิสระ คือ นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ ไดเ้ขา้อบรม Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with 

Strategy and Performance (SET) และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom (IOD)  
- กรรมการบริหาร คือ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ได้เขา้อบรมหลกัสูตรวิทยาการการจดัการส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 

(สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 
 



ส าหรับกรรมการของบริษทัท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศไทยไดผ้า่นหลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั DCP DAP RCP RCC ACP UFS HRP HCI TLCA AACP หลกัสูตร
ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

NDC ACF Cashf
low 

Discussion Other 

1. นายไกรสร  จนัศิริ     15/2550        12/2554      

2. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ  10/2544                

3. นายชวน  ตั้งจนัสิริ   86/2553               

4. นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ   84/2553       2/2552  25/2560     2561 *** 

5. นายชาน  ชู  ชง  10/2545        1/2552        

6. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้  13/2544 

2/2549 

1/2557 

 4/2544 9/2552   2/2555 

 

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

2561 ** 

7. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  70/2549 48/2548 14/2549  10/2548 7/2550           

8. นายกีรติ  อสัสกุล  27/2546   5/2550             

1. นายนาถ ล่ิวเจริญ   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 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง : สถาบนัวทิยาการตลาดทุน NDC : National Director Conference    
ACF : Audit Committee Forum Cashflow : หลกัสูตรเตรียมความพร้อมในการจดัท างบกระแส กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
Discussion : A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era 
2560 * National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" และ The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 
2561 ** Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / SET และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / IOD  
2561 ***  หลักสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 / สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
บริษทัมีนโยบายจดัให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยเร่ิมจากปี 2556 เป็นตน้มา 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้แนวทางในการปรับปรุงงานในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน โดย 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 
1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
3)  การประชุมคณะกรรมการ  
4)  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
5)  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 
1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ  
2) ความเป็นอิสระ 
3) ความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจ  
4) การเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
5) การปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการ  
6) ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ มีหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2) การด าเนินการในการประชุม 
3) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ซ่ึงพิจารณาจากเป้าหมายและสถานะของความส าเร็จของแต่ละ
เป้าหมาย โดยมีหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 

1)  ความเป็นผูน้ า 
2)  การก าหนดกลยทุธ์ 
3)  การปฏิบติัตามกลยทุธ ์
4)  การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5)  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6)  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7)  การบริหารและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
8)  การสืบทอดต าแหน่ง 
9)  ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
10) คุณลกัษณะส่วนตวั 
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เลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานใหแ้ก่กรรมการ ซ่ึงไดส้รุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ โดยมีคะแนนประเมินเฉล่ียดงัน้ี 

- การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั    คะแนนเฉล่ีย 87% 
- การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล  คะแนนเฉล่ีย 91% 
- การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ คะแนนเฉล่ีย 88% 
- การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)  คะแนนเฉล่ีย 92% 
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8.2 ผู้บริหาร 
โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 
นางปะราลี สุขะตุงคะ 

บญัชีกลุ่มบริษทั การเงินองคก์ร 

สายงานตรวจสอบ 
นายปองพล ผลิพืช 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การส่งเสริมกิจการองคก์รและ
ความยัง่ยนื 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูถื้อหุน้ ผูส้อบบญัชี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงินกลุ่มบริษทั (Group CFO) 

การบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่
แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริหาร 

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจทูน่าและ
อาหารทะเลแปรรูป 

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจกุง้ ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์
เล้ียงและผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่า 

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยอืก
แขง็ แช่เยน็ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทีมบริหารกลุ่มธุรกิจในทวปียโุรป ทีมบริหารกลุ่มการเงินและภาษี 

ทีมบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ทีมบริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล ทีมบริหารกลุ่มกลยทุธ์องคก์ร 

นวตักรรม 
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ผูบ้ริหาร ปี 2561 มีรายช่ือดงัน้ี 
1) นายไกรสร จนัศิริ ประธานกรรมการ 
2) นายธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 
3) นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) นายพอล  มาร์ติน อิงลิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ง (ลาออกระหว่างปี) 
5) นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นการเงินกลุ่มบริษทั (GROUP CFO) 
6)   นายชาน ชู  ชง Group Director, Human Resource 
7) นายสเวน็ วอล์ฟกัง มสัเซ็น ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (ลาออกระหว่างปี) 
8) ดร. ดาเร่ียน  เมย ์แมคเบน ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองคก์รและความยัง่ยนื 
9) ดร. ธญัญวฒัน์  เกษมสุวรรณ ผูอ้  านวยการกลุ่มนวตักรรม 
10) นายฟาซอล  ซาเฟียต เชียคห์ กรรมการผู้ จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (ลาออกระหว่างปี) 
11) นายลีโอนาร์ดชั  คูลเลนซ์ กรรมการผูจ้ดัการ หน่วยธุรกิจ Ingredients 
12) นายซนัจีฟ แพนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาตลาดเกิดใหม่ 
13) นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟ่ี ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาธุรกิจเชิงกลยทุธ์  

โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์ ต าแหน่งรองผูจ้ ัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
และระหวา่งปี 2561 ไดผ้่านการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ครบตามขอ้ก าหนดของประกาศฯ ท่ี ทจ. 39/2559  

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางปะราลี สุขะตุงคะ ผูจ้ดัการฝ่ายส านักประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ด ารงต าแหน่งเป็น

เลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ซ่ึงผา่นการพิจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ตลอดจน
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนก็ควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

บริษทัก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั 
• อตัราการจ่ายเงินรางวลั (โบนสั) กรณีท่ีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนกังานและบริษทั ผูบ้ริหารจะไดรั้บเงิน
รางวลัในอตัราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี  
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน  
ส าหรับในส่วนของการประเมินผลการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการเร่ืองค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง (ซ่ึงเป็นแบบเดียวกนั

กบัพนกังานปกติ) มีรายละเอียดขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 รับทราบและมีความเห็นร่วมกนัในส่วนของเป้าหมายการปฏิบติังานประจ าปี ซ่ึงส่งผลไปสู่เป้าหมายร่วมกนัในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเรียกวา่เป้าหมายร่วม (Enterprise Objectives) ประจ าปีท่ีไดต้ั้งไว ้
ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือตั้งเป้าหมายการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกเขา้ไปในเป้าหมายการท างานประจ าปีรายบุคคลเรียบร้อยแลว้ ก็ยงั

มีการติดตามความคืบหนา้ของเป้าหมายนั้น ซ่ึงอาจจะมีกิจกรรมหลายๆ อยา่งประกอบกนัเพ่ือใหเ้ป้าหมายนั้นส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้
ขั้นตอนท่ี 3 มีการประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยมีหลายระดับ ตั้งแต่ ระดับ 1-5 และน าคะแนนรวมท่ีได้จากการ

ประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายมาก าหนดค่าตอบแทนในลกัษณะต่างๆ เช่น การใหโ้บนสัประจ าปี การข้ึนเงินเดือนประจ าปี โดยพิจารณา
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ร่วมกนั อนัไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของพนักงานในเป้าหมายธุรกิจนั้น ค่านิยมขององค์กร (TU 6 values) ท่ีพนักงาน
น าไปปฏิบติั 

เป้าหมายร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีก าหนดข้ึนมาในแต่ละปีนั้น มาจากการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนธุรกิจของ
บริษทัในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกิจซ่ึงต่างตั้งเป้าหมายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจท่ีส่งเสริมความส าเร็จของเป้าหมายรวม 
ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของหน่วยงานหรือผูบ้ริหารของหน่วยธุรกิจจะก าหนดแผนความคิดริเร่ิมต่างๆ ท่ีตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้ง รวมถึงเป็นส่ิงท่ี
ผลกัดันส่งผลต่อความส าเร็จในเป้าหมายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจนั้น โดยความคิดริเร่ิมท่ีถูกพิจารณาและลง
ความเห็นร่วมกนัแลว้วา่ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดจะถูกเลือกมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลประจ าปี ซ่ึงรวมถึงเป้าหมายดา้นค่านิยม จะ
ถูกพิจารณาและอนุมติัจากหัวหนา้งานให้อยูใ่นระบบบริหารจดัการดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (PMP) ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงมกราคม
ของทุกปี  

ในส่วนของการประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รวมถึงประเมินผลการท างานนั้น จะมีช่วงเวลาท่ีใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและ 
พนกังานไดท้ าการประเมินตวัเอง โดยการใหค้ะแนนความส าเร็จ ความสมัฤทธ์ิผลของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หลงัจากนั้น Group Director HR 
หรือ HR business partner จะรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเปรียบเทียบเพื่อใหไ้ดเ้กณทก์ารประเมินท่ีเท่ียงธรรม ตรวจสอบได ้และเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจของซีอีโอ หรือผูบ้งัคบับญัชาในการใหค้ะแนน ประเมินผลการท างาน และเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องผูบ้ริหาร พนกังาน
ดงักล่าว 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และโบนสัประจ าปี ซ่ึงพจิารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ผลการปฏิบติังานประจ าปีของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วนอตัราการ
จ่ายเงินโบนสั กรณีท่ีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนกังานและบริษทั ผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัในอตัราร้อยละ 25 – 30 
ของเงินเดือนรวมทั้งปี 

ส าหรับค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในปี 2561 เทียบกบัปีก่อน เป็นดงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน (คน) 
เงินเดือน / โบนสั 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

11 
141.81 

6.42 

10 
  145.17 

5.64 

รวม 148.23 150.81 
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8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

: คา่ตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

(ระหวา่งปีประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 คร้ัง) 

จ านวนคร้ัง 
ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

เบ้ียประชุม
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 

รวมค่าตอบแทน
ทั้งส้ิน 

1. นายไกรสร จนัศิริ 3 คร้ัง 90,000 600,000   690,000 
2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 4 คร้ัง 60,000 300,000   360,000 
3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 5 คร้ัง 75,000 300,000   375,000 
4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 5 คร้ัง 75,000 300,000  80,000 455,000 
5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 5 คร้ัง 75,000 300,000   375,000 
6. นายคิโยทากะ คิคูชิ - - 300,000   300,000 
7. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส 5 คร้ัง 75,000 300,000   375,000 
8. นายชาน ชู  ชง 5 คร้ัง 75,000 300,000  80,000 455,000 
9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ 5 คร้ัง 75,000  300,000 600,000 240,000 1,215,000 
10. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย 5 คร้ัง 75,000 300,000 300,000 360,000 1,035,000 
11. นายกีรติ อสัสกุล 4 คร้ัง 60,000 300,000  240,000 600,000 
12. นายนาถ ล่ิวเจริญ 5 คร้ัง 75,000 300,000 300,000  675,000 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  810,000 3,900,000 1,200,000 1,000,000 6,910,000 

หมายเหต ุ: นายคิโยทากิ คิคูชิ และนายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส เป็นกรรมการท่ีมิไดมี้ถ่ินพ านกัในประเทศไทย 

:  โบนสัคณะกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2560 เท่ากบั 15.75 ลา้นบาท (ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561) 

:  ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นตวัเงิน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม เป็นตน้) ของผูบ้ริหารรวม 
13 ท่านไดรั้บจากบริษทั ในปี 2561 เท่ากบั 150.81 ลา้นบาท 

: รวมค่าตอบแทนและโบนสัทั้งส้ินท่ีคณะกรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดรั้บ
จากบริษทั ในปี 2561 เท่ากบั 173.47 ลา้นบาท 

8.4.2 ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน 
:  วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีมีถ่ินพ านักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี) 

รวมเบ้ียประกนั 6 ท่าน ส าหรับปี 2561 เท่ากบั 217,562 บาท 

8.5 บุคลากร 
บุคลากรของบริษทัไดแ้บ่งตามสายงานหลกั รวม 11,270 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561) โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน จ านวน 

1,868 คน และพนกังานรายวนั จ านวน 9,402 คน 
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งมีจริยธรรม 
บริษทัมีนโยบายและความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมแนวปฏิบติัในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การใชแ้รงงาน โดย

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน และสนบัสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิภาพทาง
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานมาตลอด บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมคัรและการจา้งงานทุกประการโดย
เคร่งครัด และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและค่านิยมขององคก์ร บริษทัมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน
ใหส้ามารถรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองคก์ร และมุ่งเนน้การตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจนขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
โครงสร้างค่าตอบแทน 

กระบวนการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานจะท าควบคู่ไปกบัการประเมินศกัยภาพของพนกังาน (Talent Review Process) 
และ แผนพฒันาศกัยภาพของพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละ
หน่วยงานจะร่วมกนัประเมินศกัยภาพของพนกังาน และ ก าหนดแผนพฒันาพนกังานรายบุคคลอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานท่ี
เป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง และพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการท างานสูง จะมีการวเิคราะห์ขีดความสามารถเพื่อใชใ้นการท าแผนพฒันาข้ึนเป็น
ขั้นตอน รวมถึงมีการพดูคุยกบัพนกังานถึงเป้าหมายอาชีพและความคาดหวงัของพนกังาน  ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการพฒันา
อยา่งสม ่าเสมอ  

แผนการพฒันาต่างๆ จะถูกปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและความคาดหวงัของพนกังานตามความจ าเป็น 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ พนกังานและองคก์รจะไดรั้บประโยชนร่์วมกนัอยา่งเตม็ท่ี ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
และน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

นโยบายการจ่ายเงินรางวลัทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินการของบริษทั โดยก าหนดเป้าหมายและตวัวดัใน
แต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษทัฯ ซ่ึงเรียกวา่ Enterprise Objective โดยมีการวดัผล 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. Drive Superior Financial Performance - ผลกัดนัความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใชเ้งินทุน 
2. Accelerate Growth – มุ่งเนน้การเติบโตแบบกา้วกระโดดทั้งจากการเติบโตของธุรกิจปัจจุบนั และการขยายการลงทุนซ้ือ

กิจการ 
3. Drive Global Integration and Talent Development- ผนึกก าลงัเป็นองคก์รระดบัโลกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ทางธุรกิจ และเพ่ือพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
4. Build Differentiated Capabilities – เพ่ือเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื นวตักรรม และคุณภาพ 
การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมจ านวน เน่ืองจากบริษทัยงัคงตอ้งการแรงงานเพ่ิมข้ึน เพื่อสนองตอบ

ความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงมีจ านวนมาก  
ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 3,142.72 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 
- เงินเดือน จ านวน 730.68 ลา้นบาท (ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 
- เงินเดือน ค่าจา้ง และเบ้ียเล้ียง จ านวน 1,839.34 ลา้นบาท (ตน้ทุนขาย) 
- ค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุม จ านวน 6.91 ลา้นบาท 
- โบนสักรรมการปี 2560 (จ่ายปี 2561) จ านวน 15.75 ลา้นบาท 
- โบนสักรรมการปี 2561 (จ่ายปี 2562) จ านวน 14.90 ลา้นบาท (ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รออนุมติั) 
- โบนสัประจ าปี จ านวน 194.01 ลา้นบาท 
- เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวน 47.12 ลา้นบาท 
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- ประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน จ านวน 64.04 ลา้นบาท 
- ฝึกอบรมและสมัมนา                           จ านวน 30.30 ลา้นบาท 
- การสรรหาบุคคลากร จ านวน 16.86 ลา้นบาท 
- เงินเกษียณพนกังาน จ านวน 23.54 ลา้นบาท 
- ส ารองเงินเกษียณพนกังาน จ านวน 79.30 ลา้นบาท 
- ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 15.19 ลา้นบาท 
- สวสัดิการพนกังานดา้นอ่ืนๆ จ านวน 64.78 ลา้นบาท 

ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทั บริษทัย่อย และพนักงาน ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนดงักล่าว ตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 5 (กรณีท่ีพนกังานมีอายุงานเกิน
กวา่ 10 ปี สามารถเลือกสะสมไดถึ้งร้อยละ 15) และเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนักงานแต่ละคน กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั บริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ภายใตช่ื้อกองทุน “KTMF กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้” ส่วนกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของบริษทัยอ่ยในประเทศ บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้
จ ากดั  

ส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดค้  านวณหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกนัเงินส ารอง
ทุกๆ ปีไวใ้นหมวดหน้ีสินของงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีสากล IAS19 เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษทัสามารถจ่ายเงินบ าเหน็จเกษียณอายุ
ให้กบัพนักงานตามสิทธิท่ีพึงมีไดใ้นอนาคต นอกจากน้ี ยงัไดมี้การพิจารณาถึงการคงรักษารายไดข้องพนักงานในรูปของค่าจา้งและ
ผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงกัเป็นการชัว่คราว ดงันั้น บริษทัจึงขยายความคุม้ครองในกรมธรรม์
ประกนัภยัผลกระทบทางธุรกิจใหค้รอบคลุมรายไดข้องพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการหยดุชะงกัท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

บริษทัยงัไดจ้ดัสวสัดิการและกิจกรรมต่างๆ ส าหรับพนกังาน เพ่ือส่งเสริมสวสัดิภาพความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน ให้มีพลานามยั
ท่ีแขง็แรง อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและด ารงชีวติของพนกังาน บริษทัไดแ้บ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

- กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของพนกังาน ไดแ้ก่ 
1) การประกนัชีวติและสุขภาพหมู่ 
2) การประกนัอุบติัเหตุ  
3) การตรวจสุขภาพประจ าปี 
4) การตรวจสุขภาพปัจจยัเส่ียง 
5) การสุ่มตรวจสารเสพติด 
6) จดัหอ้งพยาบาลท่ีมีเจา้หนา้ท่ีประจ าโรงงาน 
7) จดัสถานท่ีออกก าลงักาย โรงยมิ สนามฟตุบอล และสนัทนาการส าหรับพนกังานและครอบครัว 

- กิจกรรมเพ่ือใหพ้นกังานมีความสามคัคี และมีส่วนร่วมกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
1) การจดังานสงัสรรคปี์ใหม่/ตรุษจีน  
2) การสืบสานประเพณีสงกรานต ์
3) กิจกรรมการสานสมัพนัธ์ 
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4) โครงการบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย 
5) กิจกรรมท าบุญวนัเขา้พรรษา 
6) กิจกรรมท าบุญทอดกฐินสามคัคี 
7) ร่วมกนับรรจุและบริจาคถุงยงัชีพเพื่อช่วยผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม 
8) ร่วมสนับสนุนการวิ่งมินิฮาล์ฟ-มาราธอน เพ่ือบริจาคให้กบัโรงพยาบาล โดยบริษทัจะบริจาคสมทบเพ่ิมตามจ านวน

พนกังานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
- กิจกรรมเพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกผอ่นคลายมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร 

1) จดัหอ้งสมุดประจ าโรงงาน 
2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่ายความสุขในช่วงเดือนเกิดของพนกังาน) 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีสวสัดิการอ่ืนอีก เช่น ชุดท างาน หอพกัพนกังาน ตลอดจนการจดัฝึกอบรมและดูงานทั้งภายในและภายนอก
บริษทั และการส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัศึกษาหาความรู้และเพ่ิมเติมทกัษะใหม่ๆ ดว้ยการใหทุ้นการศึกษาและสนับสนุนให้เขา้ร่วม
สมัมนากบัสถาบนัชั้นน าต่างๆ เพื่อพฒันาบุคลากรของบริษทัใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

การพฒันาบุคลากร 
การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์หลกัของบริษทัและเป็นพนัธสัญญาของคณะผูบ้ริหารระดบัสูง เรา

มุ่งเน้นการน าเสนอวอธีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นท่ีการปรับเปล่ียนทัศคติและวิธีการปฏิบติังาน
เพื่อให้ไปสู่องคก์รท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยกุตใ์ชใ้นงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบ
ไปดว้ยรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

• การดูแลพนักงานใหม่ เพ่ือให้การตอ้นรับอย่างอบอุ่น ท าให้สามารถปรับตวัเขา้กับองค์กรอย่างราบร่ืน และเป็นรากฐานสู่
ความส าเร็จในระยะยาว 

• การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง การดูแลส่ิงแวดลอ้ม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจากทั้งในและนอกองคก์รเพื่อใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มูลและทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

• ระบบพ่ีเล้ียง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือส่งเสริมและสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า 
• โครงการเรียนรู้งานขา้มสายงาน เพ่ือส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ 
• การมอบหมายงานท่ีทา้ทาย ดว้ยทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต 
• การสับเปล่ียนหมุนเวยีนสายงาน เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนทกัษะและกระตุน้แรงบนัดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวสิัยทศัน์ในระยะ

ยาวซ่ึงเกิดจากการมองภาพท่ีกวา้งข้ึน 
• การไดรั้บมอบหมายงานดา้นต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทั้งเพ่ิมความกา้วหน้า

ใหก้บัพนกังานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
• กระบวนการติดตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถทัว่โลกและ

ติดตามความคืบหนา้การพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี 
• การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานนอกเหนือจากการปฎิบติังาน เช่น ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ ความรู้การพฒันาท่ีย ัง่ยนื การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 



                                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561                                                                          
 

(95)  

รายละเอียดของการฝึกอบรมพนกังานและผูบ้ริหารในปี 2561 จ านวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม: 328,950 ชัว่โมง โดยแยกไดด้งัน้ี 
 

Row Labels Sum of Training Hours 
In-House 44,387 
05TU - Leadership 4,610 
08TU - Industrial Standard 4,897 
09TU - Professional Skill 34,880 
Puplic 3,312 
05TU - Leadership 126 
08TU - Industrial Standard 330 
09TU - Professional Skill 2,856 
On The Job Training 281,251 
11TU - On The Job Training 281,251 
Grand Total 328,950 

การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
ในแต่ละปี บริษทัจะมีการทบทวนต าแหน่งงานหลกัขององคก์รโดยใชก้ระบวนการพิจารณาต าแหน่งงานอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้

ทราบถึงต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจขององคก์ร (Critical Position) ทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต  
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูป้ระสานงานในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุม

ร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารในหน่วยงานหลกัขององค์กร และ ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้ งน้ีนอกจากการเสริมสร้างความมี
ศกัยภาพในการด าเนินการของธุรกิจ ยงัสามารถช่วยลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย    

แผนการสืบทอดต าแหน่งงานของไทยยเูน่ียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
1. แผนการสืบทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญั (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการวางแผนผูสื้บ

ทอดต าแหน่งตามระยะเวลาท่ีคาดวา่ผูสื้บทอดต าแหน่งมีความพร้อมในการด ารงคต์  าแหน่งนั้นๆ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
ก. พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งทนัที (Ready Now) 
ข. พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years) 
ค. พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years) 

2. แผนการสืบทอดต าแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตวัพนกังานท่ีจะมารับหนา้ท่ี
แทนผูบ้ริหารในต าแหน่งงานส าคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษทัไดส้นบัสนุนใหผู้บ้ริหารแต่ละฝ่ายก าหนดช่ือผูสื้บ
ทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว ้โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีช่ือผูรั้บผดิชอบแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจน  

การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน จะท าควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ 
แผนพฒันาศกัยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานจะ
ร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ ก าหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานท่ีเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ เพื่อใชใ้นการท าแผนพฒันาข้ึนเป็นขั้นตอน และ 
มีการติดตาม ประเมินผลการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รตามความ
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จ าเป็น เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ พนกังาน และ องคก์ร จะไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
และน าไปสู่การวางแผนกลยทุธ์ดา้นการสืบทอดต าแหน่งงานขององคก์รต่อไป 

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของพนักงาน 
ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งจดัท าคู่มือจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ และ

หลกัปฏิบติัดา้นแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยกนัสอดส่องให้การปฏิบติัตาม
หลกัจรรยาบรรณเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง บริษทัจึงเปิดช่องทางเพื่อให้พนกังานท่ีพบเห็นการท าผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตไดร้ายงาน หรือ
สอบถามกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามคู่มือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ 

พนกังานผูร้้องเรียนสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์
สามารถติดต่อได ้(ขอ้มูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลบั และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูร้้องเรียน) และส่งมายงัช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา หรือ ทีม Employee Relations (ER) (ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดและประชาสมัพนัธ์) 

2. ตูรั้บขอ้ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะท่ีติดตั้งอยูภ่ายในโรงงาน (รวม 16 จุด) 

3. สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชัว่โมง) 

4. ส่งอีเมล Super.whale@thaiunion.com 

5. ส่งผา่นแอพ็ลิเคชัน่ไลน์  

กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนของพนกังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดตูรั้บขอ้ร้องเรียน ทุกวนั
จนัทร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน 

บนัทึกขอ้ร้องเรียนเขา้ระบบ ท าการแปลภาษา                   
(กรณีท่ีไม่ใช่ภาษาไทย) 

พนกังานส่งขอ้ร้องเรียน 

ปรับปรุงและสรุปท ารายงาน
เสนอผูบ้ริหาร 

ผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง  
พิจารณาและด าเนินการหาขอ้มูล 

บนัทึกขอ้มูลและส่งให ้HR 
สืบสวนขอ้เทจ็จริง 

พิจารณาขอ้ร้องเรียนและส่งต่อ
ผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ติดตามการท างาน 

Employee 
Relations 

Team 
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มาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียน 

การรายงานจะถูกปิดไวเ้ป็นความลบัโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง พนักงานผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ี
บริษทัไดก้ าหนดไว ้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและถือวา่ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นเสาหลกัของการ
ด าเนินการ และส่ิงส าคญัของการเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื เราจึงถือเป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะพฒันาสภาพการท างานท่ีปลอดภยั
ยิง่ข้ึน รวมไปถึงการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

• เราสัญญาวา่จะด าเนินกิจกรรมให้มีความสอดคลอ้งตามขอ้กฏหมาย และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีว อนามยั
และ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัไดท้ าขอ้ตกลงไว ้ 

• เราสัญญาวา่จะท าการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียง และลดผลกระทบทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
อนัรวมไปถึงการสนบัสนุนให้เกิดการท างานอยา่งปลอดภยั เช่นเดียวกบัการป้องกนัมลภาวะ การลดของเสีย การลดการใช้
พลงังาน น ้ า ทรัพยากรธรรมชาติและบรรจุภณัฑ ์

• เราสัญญาว่าจะสร้างความตระหนัก ความรู้ความเขา้ใจ การเป็นผูน้ า และเสริมสร้างวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั อาชีว 
อนามยั และส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร โดยการการปลูกฝังพฤติกรรม ตลอดจนการอบรมและพฒันาผา่นช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมและการตรวจสอบยอ้นกลบั 

• เราสัญญาวา่จะมีส่วนร่วมกบัพนกังาน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการรวมเอาความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งใน
การพฒันากลยทุธ์ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

• เราสัญญาว่าจะท าการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร กิจกรรม เวลา และงบประมาณ เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการ ตลอดจนเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  

• เราสัญญาว่าจะด าเนินการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผลการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม และตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่อใหเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานของเรา 

นอกเหนือไปจากนโยบายท่ีกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนจะตอ้งด าเนินกิจการให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และพนัธะสัญญา
อ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัเก่ียวขอ้ง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษทัท่ีจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ลด
การใชน้ ้ าลง 20% และลดขยะไปสู่การฝังกลบ 20% การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานจึงเป็นซ่ึงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยสามารถสรุปแผน
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงมีการมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนความมีส่วนร่วม
ของพนกังานในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety) 

2. การจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ซ่ึงมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมความรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั และเป็นศูนยฝึ์กอบรมใหก้บัพนกังาน 
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3. การอบรมพนักงานทั้ งก่อนเร่ิมงาน และระหว่างปฏิบัติงาน การฝึกอบรมน้ีจะถูกจดัข้ึนให้เหมาะสมกับลกัษณะงานของ
พนกังานนั้นๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานจะมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิป้องกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
จากงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่  

4. การประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมายอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ พนกังานไดรั้บการอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบติั
ท่ีกฎหมายก าหนด ไม่วา่จะเป็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั หรือความปลอดภยัในหน่วยธุรกิจ และในปี 2560 เป็นตน้ไป จะมีการเร่ิม
ด าเนินการในการประเมินศกัยภาพพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินก าหนด 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานจะเป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงกบัระดบัสากล 

สถิติการเกิดอุบติัเหตุหรืออตัราการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนเวลาท างานท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัปริมาณพนกังาน 33,320,721 ชัว่โมง 28,858,319 ชัว่โมง 

จ านวนอุบติัเหตุระหวา่งปีถึงขั้นหยดุงาน 101 คร้ัง 56 คร้ัง 

จ านวนวนัหยดุงานเน่ืองจากอุบติัเหตุระหวา่งการท างานรวมทั้งหมด 482 วนั 214 วนั 

จ านวนพนกังาน ณ 30 ธนัวาคม 11,111 คน 11,270 คน 

โรคท่ีเกิดจากการท างาน เช่น เครียด การสูดดมสารอนัตราย ไม่มี ไม่มี 

จ านวนพนกังานเสียชีวติจากอุบติัเหตเุก่ียวขอ้งกบัการท างาน ไม่มี ไม่มี 

จ านวนพนกังานเสียชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหรือจากอุบติัเหตุระหวา่ง
การท างาน 

ไม่มี ไม่มี 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษทัควรจดัใหมี้ข้ึน โดย

อาศยัพ้ืนฐานซ่ึงประกอบดว้ย ความซ่ือสตัย ์ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ และการปฏิบติังานใน
มาตรฐานท่ีสูง ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่คงและ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าการลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการจึงไดส่้งเสริมและสนบัสนุน
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับปีท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดย
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และจากการ
ส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (CGR 2018) เพื่อท าการส ารวจและติดตามพฒันาการ
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีพฒันาจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงด าเนินการจดัท าและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  บริษทัก็
เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีไดรั้บผลการประเมินรายงานการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยูใ่น
ระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)   

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการรวมทั้งหมด 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอีก 6 

ชุด เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองก่อนน าประเด็นส าคญัเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดไดท่ี้หวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั ในหนา้ 74 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั นอกจากน้ี กรรมการยงัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ
บริษทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อ านาจการลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั คือกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทับตราส าคญัของ
บริษทั หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัก็ได ้ 

กรรมการมีหนา้ท่ีจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ หากมีส่วนไดส่้วนเสียในสัญญาท่ีท ากบับริษทั หรือถือหุน้ หรือหุ้นกูเ้พ่ิมข้ึน หรือ
ลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ ในระหวา่งรอบปีบญัชี ทั้งน้ี อ านาจการตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว เวน้แต่
เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) การเปล่ียนแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพ่ิม / ลดทุนจดทะเบียน 
(3) เพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั 
(4) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรืออยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
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การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
การสรรหากรรมการ   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาประวติั คุณสมบติั ประสบการณ์ ความรู้และ

ความสามารถของกรรมการท่ีตอ้งการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการตอ้งมีเวลาอยา่งเพียงพอในการอุทิศความรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพจิารณาและน าเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 
- ในกรณีท่ีมีต าแหน่งกรรมการว่างลงโดยมิใช่การออกตามวาระในระหว่างปี ให้น าเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการในต าแหน่งท่ีว่างลงตามขอ้บงัคบัของบริษทั  โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็น
กรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น 

- ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม ให้น าเสนอช่ือบุคคล
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมการและผู ้บริหารของบริษัททั้ งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา  68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 

ส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 5 
เมษายน 2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่านจาก 12 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายฤทธรงค ์บุญมีโชติ 
3. นายกีรติ อสัสกลุ (กรรมการอิสระ) 
4. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส (กรรมการอิสระ) 

โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงใหก้รรมการทั้ง 4 คนกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเลือกผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงมิไดเ้ป็นลูกจา้งหรือพนกังาน
ท่ีไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั หรือบริษทัยอ่ย มีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถื้อหุน้รายยอ่ยได ้โดยจะน าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูพ้ิจารณา และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ก าหนดใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้

ออกจากต าแหน่ง จ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด หากจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เพื่อเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

การจ ากดัอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัเช่ือวา่ การมีกรรมการซ่ึงมีประสบการณ์การท างานต่อเน่ืองกบับริษทัเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อบริษทั ดงันั้นจึงไม่ได้

ก าหนดคุณสมบติัเร่ืองอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ส าหรับขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซดข์องบริษทั www.thaiunion.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ -> ขอ้บงัคบั

บริษทั 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายไกรสร  จนัศิริ ประธานกรรมการ 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. นายชวน  ตั้งจนัสิริ กรรมการบริหาร 

5. นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร 

*รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านสามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 1 หนา้ 185 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1) ให้กรรมการบริหารมีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ

และขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) มีอ านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 

3) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน ก าหนดงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย

สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบริษทั 

4) มีอ านาจด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั รวมทั้งจดัตั้งโครงสร้างองคก์ร และการบริหาร โดยให้

ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทั  

http://www.thaiunion.com/
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5) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั หรือการช าระ

เงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการ

ด าเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีมีการก าหนดวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 200 ลา้นบาท หรือจ านวนเทียบเท่า หรือ

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย อยา่งไรก็ดี วงเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่

กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั 

6) มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในต าแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 

อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทั และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด) กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้ทั้งน้ี กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น โดยคณะกรรมการมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร  

อ านาจอนุมติัหลกัของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารตอ้งพิจารณา โดยสรุป 
1. นโยบายดา้นการเงิน – เร่ืองท่ีจะตอ้งผา่นการอนุมติัประกอบดว้ย 

1.1 งบประมาณประจ าปี  
1.2 การร่วมลงทุนในบริษทัอ่ืน หรือลงทุนตั้งบริษทัใหม่ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)  
1.3 การจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวรนอกงบประมาณ (15% < ขนาดของรายการ < 50%) 
1.4 การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

2. นโยบายดา้นการบริหารงาน – การปรับโครงสร้างองคก์ร 
3. นโยบายดา้นพนกังาน – การอนุมติัอตัราการปรับเงินเดือน โบนสั ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

ทั้งน้ี กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าหน้าท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ การ
มอบอ านาจดงักล่าวไดเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน และไม่ถือเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทัผูม้อบอ านาจหรือบริษทัยอ่ย 

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2542 เพื่อให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษทั  เพื่อสอบทานขอ้มูลทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน  สอบทานระบบบริหารความเส่ียง  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และก ากับดูแล
มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  รวมทั้ งสอบทานการจดัท ารายงานทางการเงิน  เพื่อให้การปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท
เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ  

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นบญัชีและการเงิน การบริหารองคก์ร กฎหมาย และ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาใดๆ ของบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 คร้ัง  และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และประกอบดว้ยสมาชิกดงัน้ี 

1. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน (ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 0156 ตัง้แต่ปี 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี) 

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

3. นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชุม 

1.  นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ประธาน กรรมการอิสระ 14/14 (100%) 

2.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการ กรรมการอิสระ 13/14 (93%) 

3. นายนาถ ล่ิวเจริญ  กรรมการ กรรมการอิสระ 12/14 (86%) 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ท่ีมี

ความเป็นอิสระหรือเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด และมีความรู้ประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน การตดัสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็นไปโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั รวมทั้งท าหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดงัน้ี 
1.  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามท่ีก าหนด

โดยกฎหมายอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง และเพียงพอ 
2.  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
3.  สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) 

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวธีิการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
4.  สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซ่ึงสายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินผลแลว้ 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
5.  สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานให้ดี

ยิง่ข้ึน   รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษทัเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน 
6.  สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
7.  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
8. สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหาร

ความเส่ียงการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยข์องประเทศไทย 

10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

11. สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบติังานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 
12. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
13. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเสนอค่าตอบแทน

และประเมินประสิทธิภาพการท างานของผูส้อบบญัชีบริษทั และจดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

14. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของสายงานตรวจสอบ 
15. สอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
16.  ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูจ้ดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ 
17.  พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีและรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบงัคบับญัชา 
18.  สอบทานความพอเพียงของระบบก ากบัดูแลของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
19.  พิจารณาจดัหาท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อใหค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน 
20.  สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
21.  ออกไปตรวจเยีย่มหน่วยงานในบริษทั   บริษทัยอ่ยในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบติังาน ระบบบริหารความ

เส่ียง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนปัญหาเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน ปัญหาเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี
และผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งเขา้เยีย่มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลงัสินคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

22. สอบทานใหบ้ริษทัมีกระบวนการในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อยา่งมีประสิทธิผล เร่ิมตั้งแต่
การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ตามท่ีสายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้เพ่ือมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบต่างๆ ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่
ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

23. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจดัการหัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นท่ีเป็น
อิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าสั่งของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานของบริษทัโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลทัว่ไป 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการรับทราบกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการผูจ้ดัการ  หรือ

บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินการของบริษทักระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 281/2 วรรค
สอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้ส านกังาน กลต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้จากผูส้อบบญัชี 

2. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

2.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจริตหรือส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านักงาน กลต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง  และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมี
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 21 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใน “รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” ได ้ในหนา้ 122-124  

องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมี

คุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นบญัชีและการเงิน การ
บริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร พนักงาน หรือท่ีปรึกษาใดๆ ของบริษทัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 

อ านาจหนา้ท่ี 
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหารือหรือตอบค าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั หรืออาจจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกได ้หากมีความจ าเป็น 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ี

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวตอ้งออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหมี้จ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

9.2.4 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ย ประธานอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยอนุกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการ
อิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน 
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ประกอบดว้ย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 
ท่าน โดยมีสมาชิกดงัน้ี 

1. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย  ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้               อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายช่ือคณะกรรมการและจ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชุม 

1. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  ประธาน กรรมการอิสระ 2/2 (100%) 

2. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ อนุกรรมการ กรรมการอิสระ 2/2 (100%) 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ส่วนของการสรรหา 
1. พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง 
2. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือกรรมการของบริษทั และ

กรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหา 
- ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
3. น าเสนอแผนการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและเสนอผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 
4. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 
5. น าเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมส าหรับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติั 
6. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเร่ืองนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากเงินค่าจา้งส าหรับพนกังาน 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ขออนุมติั 
7. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ของผูบ้ริหารระดบัสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อขออนุมติั 
8. จดัท ารายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
9. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน 

เป็นกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวตอ้งออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็น
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
ตนแทน 

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ตง่ตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจ านวน 2 
ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ประกอบดว้ย 

1. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย  ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ภายใต้
นโยบายและกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
น าเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการสรรหานั้นจะให้ความส าคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีประวติัการท างานท่ีดี มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั รวมทั้ งท าหน้าท่ีก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยในระหวา่งปี 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 คร้ัง ในแต่ละคร้ังมี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีขอ้สรุปจากการประชุมดงัน้ี 

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการและการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ า ปี 2561 โดยผ่านไปยงัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2560 โดยให้ระยะเวลาในการเสนอช่ือจนถึงวนัท่ี 15 
มกราคม 2561 รวมเวลา 113 วนั พบวา่ไม่มีผูใ้ดขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

2. พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 4 ท่าน โดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็นกรรมการขา้งตน้ ไดเ้สนอใหก้รรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่านอีกวาระหน่ึง โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยอา้งอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีจดัท าโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารไวใ้นรายงาน
ประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของกรรมการบริษทั ส าหรับ
ทบทวนการปฎิบติัหนา้ท่ีในรอบปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อยา่งเตม็
ความสามารถดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และโปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเหมาะสม 

 
                                                                                                   ดร. ธรรมนูญ  อานนัโทไทย 

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง - คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2553 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 2 
ท่าน และผูบ้ริหารตามความเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของตน  

ประกอบดว้ย ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ท่าน และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 4 ท่าน โดยมีสมาชิกดงัน้ี 
1.  นายกีรติ อสัสกลุ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
2.  นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้               อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายธีรพงศ ์จนัศิริ                     อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายชาน ชู ชง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายช่ือคณะกรรมการและจ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชุม 

1. นายกีรติ  อสัสกลุ  ประธาน กรรมการอิสระ 4/5 (80%) 

2. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ อนุกรรมการ กรรมการอิสระ 4/5 (80%) 

3. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย อนุกรรมการ กรรมการอิสระ 5/5 (100%) 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ อนุกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5/5 (100%) 

5. นายชาน ชู ชง อนุกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5/5 (100%) 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
2. ติดตามและพฒันากรอบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองและ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
3. จดัใหมี้การประเมิน วเิคราะห์และทบทวนความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวกิฤติ 
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนด ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงของ

บริษทั (Risk Assessment Criteria) 
5. รับทราบและพิจารณาใหค้วามเห็นต่อผลการประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงวา่เพียงพอและเหมาะสม 
6. ก ากบัดูแลผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง วา่ไดน้ าไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
7. รายงานความเส่ียง การจดัการความเส่ียงท่ีส าคญั และส่ิงท่ีควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
8. สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
9. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
10. ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน า ท่ีเป็นอิสระเก่ียวกับกรอบ 

ขอบเขต และการปฏิบติังาน ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
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12. ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการวา่จา้งบุคคลภายนอก เพ่ือช่วยในการปฎิบติังานของส่วนบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีมี
ปริมาณงานมากเกินกวา่อตัราก าลงัคนของฝ่ายบริหารความเส่ียง 

13. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารความเส่ียง 

องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่วน

ใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงวา่งลงเพราะเหตุ

อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงแทน 
เพื่อให้มีจ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงแทน อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนแทน 

ทั้งน้ีรายละเอียดการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงอยูใ่นรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงในหนา้ 
155-157 

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ (Treasury Committee) 
เน่ืองจากความเส่ียงทางการเงินในดา้นอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัหลกัในประเทศไทย มีจ านวนมากข้ึน

จากการขยายตวัของธุรกิจทั้งในดา้นปริมาณรายไดแ้ละก าไรของกลุ่มบริษทั ท าให้ผลกระทบจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน
และอัตราดอกเบ้ียส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนั้ น  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติท่ีประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 อนุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั
หลกัท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งใหค้  าแนะน าและอนุมติัการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเงิน (Treasury Execution Team) เพื่อลด
ความเส่ียงทางการเงินลงมาสู่ระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงินประกอบดว้ย (1) ประธานกรรมการ (2) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(3) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (4) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน (5) ผูบ้ริหารฝ่าย
การเงิน (ผูจ้ดัการทัว่ไป/รองผูจ้ดัการทัว่ไป/ผูช่้วยผูจ้ดัการทั่วไป) ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงินจะมีการจดัประชุม
ประจ าปีเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน รวมทั้งสามารถเรียกการประชุมพิเศษไดใ้นกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตอ้งพิจารณารายการท่ีเห็นวา่มีความเส่ียงเกินกวา่ขอบเขตท่ีฝ่ายบริหารเงินจะมีอ านาจตดัสินใจได ้

บทบาทและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงินรับผิดชอบการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงินของกลุ่มบริษทั โดยมี

หนา้ท่ีดงัน้ี 
1. ระบุความเส่ียงทางการเงินและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีกระบวนการป้องกนัความเส่ียงเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทั 
2. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั 
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(110)  

3. มอบหมายใหที้มงานน าไปปฏิบติั 
4. สอบทานการปฏิบติังานตามเง่ือนไขของนโยบาย 
5. ทบทวนขอ้จ ากดัของนโยบายการบริหารความเส่ียงในทุกปี 

9.2.7 คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development Committee) 
คณะกรรมการบริษทัมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2557 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 อนุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ย คุณธีรพงศ์ จนัศิริ เป็นประธานคณะกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยธุรกิจหลกัเป็นคณะกรรมการ โดยจะมีหน้าท่ีวางนโยบายการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนของบริษทั และมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลและผลกัดนัการด าเนินงานของคณะท างาน 5 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย คณะท างานดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
คณะท างานดา้นจริยธรรมต่อแรงงาน คณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากรเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คณะท างานดา้นพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม 
และการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ และคณะท างานด้านความยัง่ยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะท่ีทีมงานฝ่ายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะมีหน้าท่ี
ประสานงานการท างานของทั้งหา้คณะเหล่าน้ี พร้อมกบัประสานงานกบับริษทัในเครือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีจ านวนกรรมการ
อิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะและไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

นิยามของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษทั รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ไดมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  
5) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

- ความสมัพนัธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

- ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ มลูค่ารายการ >=20 ลา้นบาท หรือ >=3% ของ NTA ของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กวา่ ทั้งน้ีในการพิจารณามูลค่ารายการ ใหน้บัรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีรายการในคร้ังน้ีดว้ย   

6) ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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(111)  

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และมีความเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนของอตัราการถือครองหุ้นของ
บริษทั 

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ  

บริษทัจะเลือกผูท้รงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานท่ีได้รับเงินเดือนจากบริษทัหรือบริษทัในเครือ ไม่ได้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยได ้ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาลงมติ
ในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง 

9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทัด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนประวติั คุณสมบติั 

ความรู้ และความสามารถ ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดเดิมส าหรับกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถ้า
พิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีท่ีต าแหน่งวา่งลง เช่น กรรมการลาออกจากต าแหน่ง 
หรือดว้ยสาเหตุอ่ืนในระหวา่งปี เป็นตน้ ก็จะพิจารณาและน าเสนอบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัต่อคณะกรรมการบริษทั เฉพาะในกรณีท่ีมีกรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรือดว้ยสาเหตุอ่ืนในระหวา่งปี
เท่านั้น โดยการตรวจสอบประวติั คุณสมบติั ตลอดจนการน าฐานขอ้มูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยข์อง กลต. เป็นตน้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น แต่เม่ือมีการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมการและผู ้บริหารของบริษัททั้ งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา  68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และการอนุญาต ฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 

จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
1. กลุ่มจนัศิริ จ านวน 2  คน 
2. กลุ่มนิรุตตินานนท ์ จ านวน  1  คน 
3.  บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน  1  คน 
4. กลุ่มบุญมีโชติ จ านวน  1  คน 
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(112)  

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมท่ีสรรหามาตามวธีิการขา้งตน้นั้น จะตอ้งไม่เขา้ลกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปน้ี 
(1) เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจทางการเงินในท านองเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งน้ี 
ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทุจริต 

(5) เคยตอ้งค าพิพากษา หรือถูกด าเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เน่ืองจากกระท าความผิดตาม (4) 
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เน่ืองจากการกระท าโดยทุจริต 
(7) มีพฤติกรรมท่ีแสดงวา่มีเจตนาอ าพรางฐานะการเงิน หรือผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนหรือของบริษทัท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน หรือเคยแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใดๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) มีพฤติกรรมในระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือบริษทั
ท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน โดยขาดความซ่ือสัตย์ สุจริต ระมดัระวงั เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทั และก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทัหรือผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 

(9) มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการละเลยการท าหน้าท่ีตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษทัและบริษทัย่อย ฝ่าฝืนหรือ
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของแต่ละปี บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดเ้สนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและ
น าเสนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นต่อไป โดยผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เง่ือนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบค า
ขอต่างๆ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี http://www.thaiunion.com 

การจ ากดัอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือว่า การมีกรรมการซ่ึงมีประสบการณ์การท างานต่อเน่ืองกบับริษทัเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อบริษทั ดงันั้นจึง
ไม่ไดก้ าหนดคุณสมบติัเร่ืองอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
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การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นนโยบาย 

และการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดแยกกนั ดงัน้ี 
- ประธานกรรมการ 

บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
1) ก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ  
2) ใหค้  าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษทั 
3) เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนด

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4) สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจน

ดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 
5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด

ไว ้ 
7) เป็นผูล้งคะแนนตดัสินในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากนั 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บมอบอ านาจหนา้ท่ีจากคณะกรรมการของบริษทั ใหมี้อ านาจในการจดัการ ซ่ึงรวมถึงการก าหนด

นโยบาย การตดัสินใจ และการใชอ้ านาจจดัการบริษทัอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2) รับผิดชอบการจัดท านโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือน าเสนอและขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงมีหนา้ท่ีรายงานความคืบหนา้ของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
3) ติดตามและรายงานฐานะของบริษทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงาน เพ่ือ

สนบัสนุนธุรกิจใหมี้การเติบโต 
4) มีอ านาจในการท านิติกรรมผกูพนับริษทัตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัของบริษทั เร่ือง อ านาจ

อนุมติัด าเนินการ 
5) ดูแลใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบติัตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่    
6) รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
7) ติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 
8) บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล โดยมีอ านาจในการออก/แกไ้ข/เพ่ิมเติม/ปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ท างานของบริษทั 
9) ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้และ/หรือ ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนด และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ



                                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561                                                                          
 

(114)  

จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

ผู้บริหารระดบัสูง 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีผูบ้ริหาร 4 รายแรก และผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงินและดา้นบญัชี ตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ดงัน้ี 

1) นายไกรสร จนัศิริ ประธานกรรมการ 
2) นายธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 
3) นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) นายพอล  มาร์ติน อิงลิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ง (ลาออกระหว่างปี) 
5) นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นการเงินกลุ่มบริษทั (GROUP CFO) 
6)   นายชาน ชู  ชง Group Director, Human Resource 
7) นายสเวน็ วอล์ฟกัง มสัเซ็น ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (ลาออกระหว่างปี) 
8) ดร. ดาเร่ียน  เมย ์แมคเบน ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองคก์รและความยัง่ยนื 
9) ดร. ธญัญวฒัน์  เกษมสุวรรณ ผูอ้  านวยการกลุ่มนวตักรรม 
10) นายฟาซอล  ซาเฟียต เชียคห์ กรรมการผู้ จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (ลาออกระหว่างปี) 
11) นายลีโอนาร์ดชั  คูลเลนซ์ กรรมการผูจ้ดัการ หน่วยธุรกิจ Ingredients 
12) นายซนัจีฟ แพนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาตลาดเกิดใหม่ (เขา้ระหวา่งปี) 
13) นายแพทริค  เบอทาแลนฟ์ฟ่ี ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาธุรกิจเชิงกลยทุธ์  
โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์ ต าแหน่งรองผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
และระหวา่งปี 2561 ไดผ้่านการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ครบตามขอ้ก าหนดของประกาศฯ ท่ี ทจ. 39/2559 ครบถว้น 

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง - คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นของการสืบทอดต าแหน่ง
ของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหาร
แช่แข็งและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นทรัพยากรบุคคลร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ด าเนินการจดัท า
แผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร - ในแต่ละปี บริษทัจะมีการทบทวนต าแหน่งงานหลกัขององคก์รโดยใชก้ระบวนการพิจารณาต าแหน่ง
งานอยา่งเป็นระบบ เพือ่ใหท้ราบถึงต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจขององคก์ร (Critical Position) ทั้งในปัจจุบนั และ 
ในอนาคต ฝ่ายกลยทุธทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูป้ระสานงานในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยจดัให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารในหน่วยงานหลกัขององค์กร และ ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้ งน้ีนอกจากการเสริมสร้างความมี
ศกัยภาพในการด าเนินการของธุรกิจ ยงัสามารถช่วยลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย    
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แผนการสืบทอดต าแหน่งงานของไทยยเูน่ียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. แผนการสืบทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญั (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการวางแผนผูสื้บ
ทอดต าแหน่งตามระยะเวลาท่ีคาดวา่ผูสื้บทอดต าแหน่งมีความพร้อมในการด ารงคต์  าแหน่งนั้นๆ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

a. พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งทนัที (Ready Now) 
b. พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years) 
c. พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years) 

2. แผนการสืบทอดต าแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตวัพนักงานท่ีจะมารับหน้าท่ี
แทนผูบ้ริหารในต าแหน่งงานส าคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษทัไดส้นบัสนุนให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายก าหนดช่ือผูสื้บ
ทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว ้โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีช่ือผูรั้บผิดชอบแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจน  

การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน จะท าควบคู่ไปกบัการประเมินศกัยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ 
แผนพฒันาศกัยภาพของพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกบัผูบ้ริหารของแตล่ะหน่วยงานจะ
ร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ ก าหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานท่ีเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง จะมีการวเิคราะห์ขีดความสามารถ เพือ่ใชใ้นการท าแผนพฒันาข้ึนเป็นขั้นตอน และ 
มีการติดตาม ประเมินผลการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รตามความ
จ าเป็น เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ พนกังาน และ องคก์ร จะไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
และน าไปสู่การวางแผนกลยทุธด์า้นการสืบทอดต าแหน่งงานขององคก์รต่อไป 
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั

และเป็นไปตามแผนธุรกิจหลกัของบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยสรุปเป็นประเด็นส าคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ  
2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ และ

งบประมาณตามท่ีมีการอนุมติัไว ้
3. อนุมติังบประมาณเพื่อการลงทุน การท ารายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การกูย้ืมหรือการขอสินเช่ือจากสถาบนั

การเงิน การใหกู้ย้มืเงิน การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษทั ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกตอ้งเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การท ารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
6. แต่งตั้งตวัแทนไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลการบริหารงานของบริษทัให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดตามตารางดา้นล่างน้ี 

บริษทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบริษทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 99.66% 9 1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายเชง นิรุตตินานนท ์
3. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
4. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ. สงขลาแคนน่ิง 99.55% 7 1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน  
บริษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนน่ิง (SC) 

99.00% 6 1. นายเชง นิรุตตินานนท ์
2. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
4. นายนคร นิรุตตินานนท ์* 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการบริหารของ SC 

บจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ 98.00% 5 1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
4. นายชาน ชู ชง 
5. นางพรทิพย ์ข  าประไพ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
Group Director, HR 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบริหาร 
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บริษทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบริษทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด 51.00% 12 1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
4. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

 

5. นายพีระศกัด์ิ บุญมีโชติ 
6. นายชาน ชู ชง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
MD กลุ่มธุรกิจกุง้ 
Group Director, HR 

บจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์ 66.90% 9 1. นายเชง นิรุตตินานนท ์
2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
3. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

 

4. นายชาน ชู ชง 
5. นายชาน ฮอน กิต * 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
Group Director, HR 
ประธานกรรมการของ SC 

บจ. ทีเอม็เอซี 
บริษัทย่อยของบจ.ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ (TFM) 

51.00% 8 1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
 

2. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ * 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
CEO ของ TFM 

บจ. ไทยยเูน่ียน แฮชเชอร่ี 
บริษัทย่อยของบจ.ทีเอม็เอซี (TMAC) 

100.00% 8 1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
 
2. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ * 
3. นางอุรา ภาวศุทธินนท ์* 

 
4. นางสาวดุษฏี จนัทร์เจริญ * 
5. นายไทโซ วาตานาเบ ้* 
6. นายเคนโกะ มอริโมโต ้* 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
CEO ของ TFM 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ของ TFM 
กรรมการบริหารของ TMAC 
กรรมการบริหารของ TMAC 
กรรมการบริหารของ TMAC 

บจ. ทีซีเอม็ ฟิชเชอร่ี 
บริษทัย่อยของบจ.ทีเอม็เอซี (TMAC) 

75.00% 6 1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
 
2. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ * 
3. นางสาวดุษฏี จนัทร์เจริญ * 
4. นายไทโซ วาตานาเบ ้* 
5. นายเคนโกะ มอริโมโต ้* 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
CEO ของ TFM 
กรรมการบริหารของ TMAC 
กรรมการบริหารของ TMAC 
กรรมการบริหารของ TMAC 
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บริษทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบริษทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. ทีเอม็เค ฟาร์ม 
บริษัทย่อยของบจ.ทีเอม็เอซี (TMAC) 

94.44% 6 1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

2. นายถวลิ นนัทธีโร * 
3. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ * 
4. นางสาวดุษฏี จนัทร์เจริญ * 
5. นายไทโซ วาตานาเบ ้* 
6. นายเคนโกะ มอริโมโต ้* 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรรมการของ TFM 
MD ของ TFM 
กรรมการบริหารของ TMAC 
กรรมการบริหารของ TMAC 
กรรมการบริหารของ TMAC 

บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา (สหรัฐอเมริกา) 
ช่ือเดิม “บจ. ไทยยเูน่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล” 

100.00% 4 1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายเชง นิรุตตินานนท ์
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บจ. อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วสิเซส  

ช่ือเดิม บจ. ธีร์ โฮลด้ิง 

90.00% 5 1. นายชาน ชู ชง 
2. นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ ์
3. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

 
4. นายพีระศกัด์ิ บุญมีโชติ 
5. นายคมกฤช ซอโฉม 

Group Director, HR 
MD กลุ่มธุรกิจปลา 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงินกลุ่ม
องคก์ร 
MD กลุ่มธุรกิจกุง้ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ (สหรัฐอเมริกา) 
บริษัทย่อยของบจ.ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา 
(TUNA) 

100.00% 4 1. นายไกรสร จนัศิริ 
2. นายเชง นิรุตตินานนท ์
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บจ. ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ 
(สหรัฐอเมริกา) บริษัทย่อยของบจ.ไทยยเูน่ียน 
นอร์ท อเมริกา (TUNA) 

82.00% 6 1. นายเชง นิรุตตินานนท ์
2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
3. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

 
4. นายยอร์ก ไอรัล 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
Group CFO 

บจ. ยเูอส เพท็ นูทรีชัน่ (แคนาดา) 
บริษัทย่อยของบจ.ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา 
(TUNA) 

100.00% 4 1. นายเชง นิรุตตินานนท ์
2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
3. นายพชิิตชยั วงศปิ์ยะ * 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปของ TUM 

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

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

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารของ SC 

บจ. ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง (มอริเชียส) 100.00% 2 1. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

กรรมการบริหาร  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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บริษทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบริษทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. คิง ออสการ์ เอเอส (นอร์เวย)์ 
บริษัทย่อยของบจ.ไทยยเูน่ียน นอร์เวย์ เอเอส 

100.00% 7 1. นายเชง นิรุตตินานนท ์
2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ  
3. นายยอร์ก ไอรัล 
4. ลุดโดวคิ รีกีส เฮนร่ี การ์นิเยร์ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
Group CFO 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและควบคุมผล
การด าเนินงานกลุ่มบริษทั  

บจ. ไทยยเูน่ียน ยโุรป (ฝร่ังเศส)  

ช่ือเดิม “เอม็ดบับลิวแบรนดส์ เอสเอเอส”  

บริษัทย่อยของบจ.ไทยยเูน่ียน อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 

100.00% 5 1. นายเชง นิรุตตินานนท ์
2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล 

ซาบจิตต ์เอส 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการ  

บจ. ไทยยเูน่ียน นอร์เวย ์เอเอส (Norway) 100.00% 5 1. นายยอร์ก ไอรัล Group CFO 

บมจ. แพค็ฟู้ด 99.73% 7 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

2. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
 

3. นายพรีะศกัด์ิ บุญมีโชติ 

4. นายวาย ยทั ปาโก ้ลี 
 

5. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
MD กลุ่มธุรกิจกุง้ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงินกลุ่ม
องคก์ร 

บจ. เจา้พระยาหอ้งเยน็ 
บริษัทย่อยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 5 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
2. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

 
3. นายวาย ยทั ปาโก ้ลี 

 

4. นายพีระศกัด์ิ บุญมีโชติ 
5. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
 MD กลุ่มผลิตภณัฑก์ุง้ 

ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงินกลุ่ม
องคก์ร 

บจ. ทกัษิณสมุทร 
บริษัทย่อยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 4 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
2. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

 
3. นายวาย ยทั ปาโก ้ลี 

 
4. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงินกลุ่ม
องคก์ร 
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บริษทัยอ่ย อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบริษทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. โอคินอสฟู้ด 
บริษัทย่อยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 8 1. 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
2. 2. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
3.  
4. 3. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
5. 4. นายพีระศกัด์ิ บุญมีโชติ 
6. 5. นายวาย ยทั ปาโก ้ลี 
7.  
8. 6. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

 
7. นายผณิศวร ช านาญเวช * 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรรมการบริหาร 
 MD กลุ่มผลิตภณัฑก์ุง้ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงินกลุ่ม
องคก์ร 
กรรมการบริหารของ PPC 

บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชัน่แนล วนั FZCO (สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์) 

60.00% 7 5. 1. นายชาน ติน ชู * กรรมการบริหารของ TUM 

บจ. รูเกน้ฟิช เอจี (เยอรมนี) 51.00% 3 1. นายยอร์ก ไอรัล Group CFO 

บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชัน่แนล ทรี (สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) 

50.00% 5 6. 1. นายชาน ติน ชู * กรรมการบริหารของ TUM 

บจ. ไท่หวา้น เซ่ิง อควาติค เทรดด้ิง (ไชน่า) (จีน) 100.00% 3 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

2. นายเชง นิรุตตินานนท ์

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

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

100.00% 2 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

2. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

บจ. ไทยยเูน่ียนออนไลน์ช็อป 99.99% 3 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

2. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
 

3. นายพีระศกัด์ิ บุญมีโชติ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

MD กลุ่มธุรกิจกุง้ 

บจ. ไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสทเ์มนต ์โฮลด้ิง 
(ฮ่องกง) 

100.00% 2 1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 

2. นายยอร์ก ไอรัล 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Group CFO 

บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล 25.01% 2 1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
 

2. นายยอร์ก ไอรัล 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

Group CFO 

นอกจากน้ี บริษทัยงัก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ี
สอดคลอ้งกบับริษทั  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร  โดยการแจง้ให้ทุกท่าน

รับทราบคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ซ่ึงจะพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอยา่งเป็นอิสระภายในกรอบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงถือปฏิบติัมาโดย
สม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั เสมือนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และ
เผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัส้ินปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
บริษทัยงัก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้

หน้าท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนัท า
การหลงัจากวนัท่ี ซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และการไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึง
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

นอกจากน้ี ในแต่ละปีคณะกรรมการไดมี้การจดัท าแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัแลว้ แบ่งเป็นหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. การควบคุมภายในองคก์ร 
2. การประเมินความเส่ียง 
3. การควบคุมการปฏิบติังาน 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
5. ระบบการติดตาม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) หนา้ 206-213 

นอกจากการประเมินดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัยงัเป็นผูดู้แลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ตลอดจนติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยว่า สามารถดูแลและป้องกัน
ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวจะมีความอิสระในการด าเนินงาน ดงันั้น จากการท่ีฝ่ายตรวจสอบไดเ้ขา้
ตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ  ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีท่ีผ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้อกไปเยีย่มและประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัในประเทศ 8 บริษทั 
และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 5 บริษทั โดยไดแ้สดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการ
บญัชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหารพนกังานหรือท่ีปรึกษาใดๆ ของบริษทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 14 คร้ัง ดงัน้ี 

1. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เขา้ร่วมประชุม 14 คร้ัง 

2. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

เขา้ร่วมประชุม 13 คร้ัง 

3. นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

เขา้ร่วมประชุม 12 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ก ากับดูแลตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2561 มีดงัน้ี 

การสอบทานงบการเงนิ 
• คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2561 ของบริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย โดยไดส้อบทานประเด็นท่ีส าคญัรายการพิเศษ และไดรั้บค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการ สายงานตรวจสอบทั้ ง
ทางดา้นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบดา้นระบบสารสนเทศ จนเป็นท่ีพอใจวา่การจดัท างบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้
จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแลว้เป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ ไดรั้บการยืนยนัวา่ไม่มีปัญหาในการปฏิบติังาน มี
ความเป็นอิสระและไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
• คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ พบวา่กรรมการบริษทัและพนกังานไดป้ฏิบติัตามหลกัการท่ีก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด บริษทัมีการน านโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัและขยายผลไปใชก้บับริษทัยอ่ยตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้ง
การก ากบัดูแลกิจการโดยค านึงถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีและการประเมินตนเอง เก่ียวกบัความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกบัผูส้อบบญัชี การสอบทานรายการท่ี
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เก่ียวโยงกนั การเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประชุมกรรมการ การปฏิบติัหนา้ท่ีของสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ 

การสอบทานระบบการประเมนิการบริหารความเส่ียง 
• บริษทัมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ระสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร และมีอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มีกรรมการอิสระเป็นประธานอนุกรรมการท าหน้าท่ีพิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง และแผนการ
จดัการความเส่ียง รวมทั้งทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียง การพิจารณาปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะ
เกิดผลกระทบและการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งสอบทานสญัญาณเตือนภยัตามหลกัการท่ีก าหนดไว ้

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงาน
ตรวจสอบทั้งทางดา้นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบดา้นระบบสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
และสายงานตรวจสอบไดร้ายงานโดยสรุปวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอรวมทั้งผูส้อบ
บญัชีไดร้ายงานวา่ระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการพฒันางานตรวจสอบ สายงาน
ตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญัทั้งการพฒันาบุคลากรและเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการปฏิบติังาน
ตามวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

การสอบทานการเปิดเผยรายการเกีย่วโยงกนัและการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
• ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการยืนยนัจากผูบ้ริหารวา่บริษทัและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ มี
การเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากรายงานและค ายนืยนัของผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่บริษทัไดป้ฏิบติัและมีการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบ 

การตรวจเยีย่มบริษัทและบริษัทย่อย 
• คณะกรรมการตรวจสอบไดไ้ปตรวจเยีย่มบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศรวม 7 บริษทั และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศรวม 5 บริษทั ได้
ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละบริษทั สอบทานระบบการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน ปัญหาเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งเขา้เยีย่มชมโรงงานเพื่อ
ดูกระบวนการผลิต การบริหารคลงัสินคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัตหิน้าทีต่ามกฎบัตร โดยไม่ถูกจ ากดัขอบเขต และสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จ ากดั 
• คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองแลว้ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกยา้ยผูจ้ดัการทัว่ไป - สายงานตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 
• คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ และไดส้อบทานคุณสมบติัรวมทั้ง
พิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งนายพงทว ีรัตนะโกเศศ 



                                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561                                                                          
 

(124)  

และ/หรือ นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ และ / หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้

 

 
   นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้                                 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

การประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝ่ีายจดัการของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการของบริษทัเขา้ร่วมประชุม เพ่ือขอทราบเร่ืองความ
เป็นอิสระในการสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง  และความ
ร่วมมือของหัวหน้างานและผูป้ฏิบติังานของผูรั้บการตรวจทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดย้ืนยนัวา่มีความเป็นอิสระในการ
สอบบญัชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญัชีทุกประการ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกหน่วยงานท่ีรับการตรวจไดใ้หค้วามร่วมมือดี 
ขอ้สังเกตและขอ้แนะน าได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแกไ้ข ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยูใ่นเกณฑดี์ 

การตดิต่อคณะกรรมการ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ เสนอขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสท่ีพบเห็น อนัจะน ามาซ่ึงความ

เสียหายต่อบริษทั การกระท าใดท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั  โดยสามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งมาท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1) ส่งไปรษณียต์ามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขานุการบริษทั / ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์  
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

2) ส่งผา่นอีเมลล ์
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี complaint@thaiunion.com 
คณะกรรมการบริษทัผา่นเลขานุการบริษทั ท่ี cg_ethics@thaiunion.com 

3) ส่งทางหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลือกแผนกท่ีตอ้งการติดตอ่เป็น Company 
Secretary 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2561 (เฉพาะบริษัทในประเทศไทย) 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
1) ผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม -0- บาท 
2) ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 13 บริษทั มีจ านวนเงินทั้งส้ิน 15,813,281 บาท  

9.6.2 คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ 
- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตรวจสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีจ านวนเงินรวม -0- บาท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส านกังานสอบ

บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ี
ผา่นมา รวม 7 บริษทั มีจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,080,000 บาท 

- ค่าบริการตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะและค่าปรึกษาดา้นภาษี มีจ านวนทั้งส้ิน 8,461,442 บาท 
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9.7 การน า CG CODE ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษทัควรจดั

ใหมี้ข้ึน เพ่ือช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและเป็นท่ียอมรับจากทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ ดว้ย
เหตุน้ีคณะกรรมการจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า มี
วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้เกิดการ
บริหารงานท่ีมีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้น
ระยะยาว 
การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน โดยยดึถือตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และน ามาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพฒันาใหมี้ความเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการไดส้อบทานการปฏิบติัตามนโยบายในปี 2561 ซ่ึงพบวา่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งครบถว้น เวน้แต่ในบางเร่ืองท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ดงัน้ี 
 

หลกัการ/แนวปฏบิัตทิีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษัท 

หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

สืบเน่ืองจากการจดัท ารายงานประจ าปีจ าเป็นตอ้งรอขอ้มูลผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ท่ีจะถูกจดัท าและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แลว้
เสร็จภายใน 60 วนันับจากวนัส้ินงวดบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงบริษทัมี
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและอนุมติัผลการด าเนินงานใน
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 จากนั้นตอ้งใชเ้วลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 
วนั เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้นวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
หลงัจากนั้นจะสามารถส่งออกหนงัสือเชิญประชุมไดห้ลงัจากปิดสมุดทะเบียน
ประมาณ 8 วนัท าการ เน่ืองจากตอ้งรอรายช่ือผูถื้อหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียน
และการบรรจุซองไปรษณีย ์ซ่ึงก็คือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 ในขณะท่ีบริษทัได้
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท าให้ไม่
สามารถส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนั
ประชุม  

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
พร้อมเอกสารประกอบไวอ้ย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ท่ี 
www.thaiunion.com ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
34 วนั    นอกจากน้ี บริษทัเขา้ใจดีวา่ บริษทัอาจเล่ือนเวลาจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ออกไปเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาท่ีมากข้ึนในการอ่านและศึกษาขอ้มูล  

http://www.thaiunion.com/
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หลกัการ/แนวปฏบิัตทิีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษัท 

 จากหนังสือเชิญประชุม แต่เพราะบริษทัเห็นว่าในเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมี
ว ันหยุดราชการค่อนข้างมาก ท าให้จ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ท่ี มีการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นหลังช่วงวันสงกรานต์มีจ านวน
ค่อนขา้งมาก จึงเห็นวา่การจดัประชุมท่ีเร็วข้ึนจะท าให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการ
เขา้ร่วมประชุมมากข้ึน 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการของบริษทัควรเป็นกรรมการ
อิสระ 

ประธานกรรมการของบริษทัคือ นายไกรสร จนัศิริ ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลท าให้ขาดคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการอิสระ แต่เม่ือคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่านสมควรเป็นประธานกรรมการของบริษทัต่อไป  
เน่ืองจากท่านเป็นผูมี้ประสบการณ์อันยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล 
สามารถควบคุมดูแลให้มัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้ งท่าน
สามารถควบคุมการประชุมตลอดจนให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
ทั้งน้ี สามารถพิสูจน์ไดจ้ากผลงานของบริษทัท่ีผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีมูลค่าตลาด 2 หม่ืนลา้นบาท กลายเป็นหน่ึงแสนลา้นบาท ท าให้
บริษทัมีความมัน่คงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัเกิน 9 ปี 

แมว้า่นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทัมานานถึง 18 ปี แต่
ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มความสามารถ ดูได้จาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีผ่านมานั้น ท าให้คณะกรรมการมีความ
เช่ือมัน่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน ประกอบกับกรรมการ
อิสระอีก 3 ท่านก็ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกบับริษทันานมากนัก จึงท าให้เกิดการ
ถ่วงดุลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กรรมการของบริษทัแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุม
อย่างสม ่ าเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการ
ประชุมทั้งหมด) 

ดว้ยเหตุท่ีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากพนัธมิตรทาง
ธุรกิจยาวนานกวา่ 25 ปี คือ บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไดแ้ก่ นายคิโย
ทากะ คิคูชิ  มีถ่ินพ านักในประเทศญ่ีปุ่น ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการไดต้ามท่ีก าหนด แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดจ้ดัส่งขอ้มูลวาระการ
ประชุมและเอกสารสนับสนุน ให้กับกรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาสให้
กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้น
การเงิน (GROUP CFO) ของบริษทั ก่อนวนัประชุม 
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หลกัการ/แนวปฏบิัตทิีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษัท 

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง
อยา่งนอ้ย 1 คน 

บริษทัมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งดา้นทกัษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่เพราะในปัจจุบัน บริษัทมีจ านวน
กรรมการเพียงพอและเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัมีโอกาสในการสรรหา
กรรมการเพ่ิม บริษทัก็พร้อมและยินดีท่ีจะมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงอยู่ใน
คณะกรรมการอยา่งแน่นอน 

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ CG Committee 

บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาตามความเหมาะสม 

บริษทัควรจดัให้มีโครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารใน
การซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษัทโดยมีระยะเวลาใน
การใชสิ้ทธิมากกวา่ 3 ปี ก าหนดราคาใชสิ้ทธิท่ีสูง
กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจัดสรรสิทธิ
รวมถึงไม่มีการกระจุกตวัเกิน 5% 

บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาตามความเหมาะสม 

หลกัปฏิบัตทิี ่1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยัง่ยืน 
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

ความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั 
และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ หากมีส่วนไดส่้วนเสียในสญัญาท่ีท ากบับริษทั หรือถือหุน้เพ่ิมข้ึนลดลงในบริษทั
หรือบริษทัในเครือในระหวา่งรอบปีบญัชี ทั้งน้ีอ านาจการตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) การเปล่ียนแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพ่ิม / ลดทุนจดทะเบียน 
(3) เพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั 
(4) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรืออยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระบุ

ใหต้อ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไป

ตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบของการมีจริยธรรมท่ีดี และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในหวัขอ้ 8.1 “คณะกรรมการบริษทั” หนา้ 74 

หลกัปฏิบัตทิี ่2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัรวมถึงนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดย

ค านึงถึงสภาวะการณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจของกลุ่มบริษทั โดยการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพ่ือใหท้ราบถึงจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร ท าใหท้ราบถึงต าแหน่งของการแข่งขนั และการวเิคราะห์
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สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นทางดา้นกฎหมาย และการแข่งขนัในตลาด 
เพ่ือก าหนดและท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภายนอก ซ่ึงมีทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อองคก์ร รวมถึงการสนบัสนุนใหมี้การน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือน าองคก์รไปสู่เป้าหมายการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

การวเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้นคณะกรรมการจึงได้
ส่งเสริมใหมี้การปลูกฝังค่านิยมขององคก์รท่ีค านึงถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยการร่วมมือกนัของ
พนกังานทุกคนในองคก์รในการช่วยกนัพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององคก์ร โดยมอบหมายและติดตามใหฝ่้าย
จดัการน าไปปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัปฏิบัตทิี ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 
คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทท่ีชัดเจนระหว่าง

คณะกรรมการบริษทักับฝ่ายจดัการ โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกนั ทั้ งน้ีคณะกรรมการได้
ก าหนดบทบาทของฝ่ายจดัการ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัอยา่งครบถว้นและถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ  

หลกัปฏิบัตทิี ่4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบับุคลากรท่ีจะเขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงเป็นต าแหน่งบริหารท่ีส าคญั เช่น 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร(CEO) รวมถึงต าแหน่งอ่ืนๆ เทียบเท่ากรรมการผูจ้ดัการของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยพจิารณาจากความรู้
ความสามารถประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงตอ้งก ากบัดูแลใหก้ารสรรหา
บุคลากรดงักล่าวเป็นไปอยา่งเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ 9.3 การสรรหาและแตง่ตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
หนา้ 110 

หลกัปฏิบัตทิี ่5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืซ่ึงจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ตามเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติ ดงันั้นในการเป็นผูน้ าดา้นอาหารทะเลท่ีไดรั้บการไวว้างใจมากท่ีสุดใน
โลก การพฒันาท่ีย ัง่ยนืถือเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจ และยงัป็นมาตรฐานท่ีสามารถวดัไดส้ าหรับใชเ้ป็นกรอบในการตดัสินใจ
และการปฏิบติังานท่ีส าคญั ส าหรับเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าในการสร้างความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริษทัมีกลยทุธ์อนั
ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. การจดัหาวตัถุดิบอยา่งมีความรับผิดชอบ 
2. การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้งตามกฏหมาย 
3. การด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. การดูแลชุมชน 

5.1) การสร้างนวตักรรมและมคีวามรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียทุกส่วน 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม เน่ืองจากบริษทัมีพนัธกิจในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง

ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดงันั้น นวตักรรมคือกลยทุธ์หลกัของไทยยเูน่ียนท่ีช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื และมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดอนาคตการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยการจดัตั้งศูนยน์วตักรรม หรือ Global Innovation Incubator (Gii) 
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เป็นศูนยก์ลางการวจิยัและพฒันาระดบัโลกในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์ และกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่า
ใหก้บัธุรกิจอาหารทะเลของบริษทั ท าหนา้ท่ีดา้นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเชิงพ้ืนฐานในวตัถุดิบ เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการ
แปรรูปและการต่อยอดวตัถุดิบท่ีเหลือใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิม โดยเนน้ความส าคญัไปท่ี 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
คุณค่าทางโภชนาการ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค การเร่งสร้างความยัง่ยนืของทรัพยากรโดยคิดคน้วธีิการใชว้ตัถุดิบจากการประมง
อยา่งคุม้ค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ และ 3) การ
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัองคก์รจากผลงานวจิยัและการพฒันา  

ศูนยน์วตักรรมด าเนินงานอยูบ่นฐานความร่วมถือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ระหวา่งผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล
และนกัวชิาการ โดยร่วมกนัสร้างสรรและประสานองคค์วามรู้ระหวา่งนกัวชิาการและผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งใหเ้กิด
นวตักรรมท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

5.2) การประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่มใหไ้ดรั้บการปฏิบติัท่ีดีอยา่งเท่าเทียมกนั 

เน่ืองจากเห็นความส าคญัของการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนการไดรั้บความร่วมมือระหวา่งกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อบริษทัให้
สามารถสร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการใหมี้ฐานะการเงินท่ีมัน่คงในระยะยาวไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
บริษทัท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื ดงันั้นคณะกรรมการจึงติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ มีความรับผดิชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยดึถือแนวทางในการปฏิบติัใหเ้กิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก าหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติัตาม โดยจดัท านโยบายเป็นแนวทางไดด้งัน้ี 

ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้    
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได ้ สร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ ดว้ยการด าเนินงานใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีผลประกอบการท่ีดีอยา่ง
สม ่าเสมอและยัง่ยนื มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพ่ือผลประโยชนข์องกลุ่มผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทั ไม่แสวงหา
ประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัตอ่บุคคลภายนอก พร้อมทั้งค านึงถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้นและทนัเวลา เพ่ือตอบแทนความเช่ือมัน่ท่ีผูถื้อหุน้มีใหก้บับริษทั ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นท่ีพอใจสูงสุดแก่ผู ้
ถือหุน้  

ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง  
บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส 

ภาษา หรือต าแหน่ง ไม่มีการใชห้รือสนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชัน่ทุก
รูปแบบ  

บริษทัมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจาก
ภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน โดยค านึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและค่านิยมของ
องค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยพิจารณาจาก 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพิจารณาดา้นความเท่าเทียมภายใน
บริษัทฯ ซ่ึงประเมินจาก ขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์และทักษะท่ีใช้ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
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นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวลัตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน และผลการด าเนินการของบริษทัเพื่อผลกัดนั
วฒันธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน 

ค่าตอบแทนพนกังานและลูกจา้ง 
บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ซ่ึงมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การจดัการดูแลตรวจสุขภาพ

ประจ าปี แผนการประกนัสุขภาพ การประกนัชีวิต การประกนัอุบติัเหตุ การจดัสถานท่ีออกก าลงักาย การจดักิจกรรมสันทนาการต่างๆ 
เพ่ือให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และท่ีส าคญับริษทัได้จดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวท่ีช่วยการยงัชีพของพนักงานและ
ครอบครัวหลงัการเกษียณจากหนา้ท่ีการงานแลว้ ในรูปแบบของเงินบ าเหน็จเกษียณอาย ุซ่ึงบริษทัจะกนัเงินส ารองไวทุ้กๆ ปี เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กบัพนกังานตามสิทธิท่ีพึงมีไดใ้นอนาคต และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนกังานไดมี้การเตรียมความ
พร้อมด้านการเงินก่อนเขา้สู่วยัเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงไดร่้วมกับส านักงานประกนัสังคมจดัหลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพ่ือการเกษียณให้แก่พนกังานท่ีสนใจ นอกจากน้ี ยงัมีการพิจารณาถึงการรักษารายไดข้องพนกังานใน
รูปของค่าจา้งและผลประโยชน์ โดยขยายความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมใน
กรณีท่ีมีการยา้ยฐานการผลิตท่ีมีเหตุใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายใหก้บัพนกังาน เช่น ค่ายา้ยท่ีพกั ค่าขนยา้ย ผลประโยชน์เพ่ิมเติม 

การจ่ายคา่ตอบแทนพนกังาน แบ่งเป็น ดงัน้ี  
1. ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน ซ่ึงมีการปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนปีละ 1 

คร้ัง โบนสัประจ าปี กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีใหก้บัพนกังานในทุกระดบั โดยบริษทัสมทบตั้งแตร้่อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 10 
ของเงินเดือน ข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังาน ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเป็น
เงินรวมทั้งส้ิน 47.12 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในระยะยาว ไดแ้ก่ เงินเกษียณอายงุาน จ่ายใหต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือสวสัดิการพนกังาน ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองเงินเกษียณส าหรับปี 2561 เท่ากบั 79.30 ลา้นบาท และในปี 2561 บริษทัได้
จ่ายเงินเกษียณส าหรับพนกังานเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 23.54 ลา้นบาท 

การพฒันาบุคลากร  
นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทั คือ พนกังานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองคก์ร และมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัไป ทุกคน

สร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รในผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั แตมี่ความหมาย เรามีความเช่ือวา่บุคคลากรทุกคนมีความสามารถหรือมี
ขอ้เด่นของตวัเอง ซ่ึงทางบริษทัจะท าใหพ้นกังานทุกๆ คนรู้และช่วยใหพ้วกเขาสามารถน าขอ้เด่นของตนเองออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
กบัองคก์รและตวัเองไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ทุกคนจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการในแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไป 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์หลกัของบริษทัและเป็นพนัธสัญญาของคณะผูบ้ริหารระดบัสูง เรา
มุ่งเน้นการน าเสนอวิธีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นท่ีการปรับเปล่ียนทศันคติและวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ไปสู่องคก์รท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยกุตใ์ชใ้นงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบ
ไปดว้ยรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

• การดูแลพนกังานใหม่ เพ่ือใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่น ท าใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์รอยา่งราบร่ืน และเป็นรากฐานสู่
ความส าเร็จในระยะยาว 

• การฝึกอบรมดา้นวชิาชีพ ค่านิยมองคก์ร การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูเ้ช่ียวชาญจากทั้งในและ
นอกองคก์รเพ่ือใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มูลและทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
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• ระบบพ่ีเล้ียง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า 
• โครงการเรียนรู้งานขา้มสายงาน เพ่ือส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ 
• การมอบหมายงานท่ีทา้ทาย ดว้ยทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต 
• การสบัเปล่ียนหมนุเวยีนสายงาน เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพนูทกัษะและกระตุน้แรงบนัดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวสิยัทศัน์ในระยะ
ยาวซ่ึงเกิดจากการมองภาพท่ีกวา้งข้ึน 

• การไดรั้บมอบหมายงานดา้นต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทั้งเพ่ิมความกา้วหนา้
ใหก้บัพนกังานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

• กระบวนการติดตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถทัว่โลกและ
ติดตามความคืบหนา้การพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี 

ส าหรับรายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู ้บริหารส าหรับปี 2561 ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับ ความเป็นผูน้ า มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ทกัษะความเป็นมืออาชีพ และการฝึกอบรมในงาน มีจ านวนดงัน้ี 

จ านวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม 328,950 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียต่อพนกังานรายบุคคล 23.83 ชัว่โมง 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับริษทัรวมถึงผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถึง โดยการจดั
ประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินการ เป้าหมายประจ าปี ตลอดจนผลงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหก้ารท างาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั รวมถึงเป็นการใหข้วญัและก าลงัใจในการปฎิบติังานในสถานการณ์ต่างๆ  

ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
บริษทัปฏิบติัตอ่ลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบดงัน้ี 
- ผลิตสินค้าอาหารท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได้ (Traceability) ภายใต้
กระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้
ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

- ก าหนดราคาสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมตามระดบัรายละเอียด และคุณภาพสินคา้และบริการ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
- ด าเนินการโดยให้มีตน้ทุนท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยยงัรักษาคุณภาพของการบริการท่ีไดม้าตรฐานของบริษทัตามท่ี
ลูกคา้ไดก้ าหนดไว ้

- ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้หรือสูงกวา่ และตรงตามก าหนดระยะเวลาส่งมอบตามท่ี
ไดต้กลงกบัลูกคา้ 

- ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้ม มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีงาม ตามเหตุและผล ซ่ือสัตยสุ์จริต เอาใจใส่ลูกคา้ทุกคนดว้ยความ
เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยไม่ใชว้จิารณญาณส่วนตวัเขา้มาตดัสิน 

- ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบ
ล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัและร่วมหาแนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

- จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ั้งคุณสมบติัและรายละเอียดของสินคา้และบริการ ตลอดจนวธีิการใช ้วิธีการ
เก็บรักษา ให้กบัลูกคา้ รวมถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการอ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ แก่
ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผิด
เก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ เพ่ือเป็นการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้แบบยัง่ยนื 
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- ใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ ไม่น าความลบัของลูกคา้ไปเปิดเผยหรือใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

- จดัใหมี้ช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ โดย
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 

ความรับผิดชอบต่อคูค่า้    
บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่คา้ไดแ้สดงความ

คิดเห็นและยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างานร่วมกนั  ตลอดจนการเก็บรักษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ โดยไม่น าไปเปิดเผย
ต่อบุคคลอ่ืน บริษทัมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้ โดยมีการพิจารณาเร่ืองการใช้แรงงานท่ีถูกกฎหมายทุกคร้ัง รวมทั้ งมีการส่ือสารให้
รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใชแ้รงงานท่ีถูกตอ้ง  (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังานในการคดัเลือกคู่คา้ และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา ซ่ึงตอ้งอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสในงานดา้นจดัซ้ือ 

และนอกจากการประสานงานผา่นช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกบัลูกคา้ ฝ่ายจดัซ้ือร่วมกบัคู่คา้และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ฝ่ายการ
บุคคลร่วมกบัพนกังาน ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกบัภาครัฐและชุมชนทอ้งถ่ิน ฝ่ายการเงินร่วมกบัตลาดเงินและสถาบนั
การเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ร่วมกบัตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายส่ือสารองค์กรร่วมกบัส่ือมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายงัไดริ้เร่ิม
กิจกรรมใหม่ๆ ในระหวา่งปีจ านวนมาก อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกคา้ดว้ยมุมมองทางดา้นความยัง่ยนื และศกัยภาพ
ในดา้นนวตักรรมของผลิตภณัฑ ์การจบัมือเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รในภาคประชาสังคมระดบัสากล เพือ่การลงทุนดา้นทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน 
ความร่วมมือดา้นการวิจยัและพฒันาเชิงลึก ร่วมกบัภาคการศึกษาและภาครัฐเพ่ือสร้างฐานองคค์วามรู้และวิทยาการทางดา้นอาหารทะเล 
การเขา้ไปมีส่วนและร่วมขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ ร่วมกบัลูกคา้ สมาคมและองคก์รทางธุรกิจ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน การเขา้ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ในงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกับองค์กร
ภาคเอกชน หน่วยงานก ากบัตลาดเงินและตลาดทุน เป็นตน้ 

ความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี   
บริษทัยดึมัน่ในการปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีไดต้กลงไวอ้ยา่งสุจริตและเคร่งครัด เพื่อใหเ้จา้หน้ีการคา้และสถาบนัการเงินไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีถูกตอ้งและยติุธรรม โดยจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรือ
ขอ้เท็จจริง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อเจา้หน้ี แต่หากมีเหตุท่ีจะท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญา บริษทัก็จะแจง้เจา้หน้ี
และสถาบนัการเงินเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง   
บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีอยา่งยติุธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็น

ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
สนบัสนุนการร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้ท่ีเป็นประโยชน์ของผูบ้ริโภค สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรีเป็นธรรมมิใช่เป็นไปเพ่ือการ
ผกูขาดอนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูบ้ริโภคในภาพรวม  จึงท าใหท่ี้ผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  
บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นท่ีอาศยั

และท างานในทุกภูมิภาคท่ีกลุ่มบริษทัมีการด าเนินธุรกิจอยู ่โดยท างานร่วมกบัพนัธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐในทอ้งถ่ิน องคก์รนานาชาติ 
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และภาคประชาสงัคม เช่น การให้ขอ้มูลดา้นโภชนาการท่ีดีต่อชุมชนในทอ้งถ่ิน ให้การศึกษาแก่เด็กขา้มชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกขอ์นั
เกิดจากภัยพิบัติและความอดอยากทุกๆ ปี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในความมุ่งมั่นเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) ในเร่ืองของการขจดัความหิวโหย เป็นตน้  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ:  

- จดัตั้งศูนยเ์ตรียมความพร้อมเด็กก่อนวยัเรียน เพ่ือลูกหลานแรงงานขา้มชาติและแรงงานทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร  
- จดัตั้งศูนยก์ารพฒันาศกัยภาพดา้นภาษา AEC สานสมัพนัธ์สู่ชุมชน เพ่ือพฒันาภาษาล่ามหรือผูป้ระสานงานดา้นภาษาในการ

ส่ือสารกบัแรงงานขา้มชาติ 
- โครงการประชารัฐ เพ่ือพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถ่ิน การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนกัเรียน ครอบคลุม

จงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย โครงการผูน้ าเพ่ือการพฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยนื  
(CONNEXT ED) มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม พฒันาศกัยภาพของคน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของนกัเรียน
ในโรงเรียนภายใตก้ารก ากบัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐรักสามคัคีสมุทรสาคร โดยการ
สนบัสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยใหธุ้รกิจคงอยูไ่ดใ้นเชิงพาณิชย ์ช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจขนาดเลก็สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน
ไดม้ากข้ึนทั้งในดา้นเกษตรกรรม ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑ ์และดา้นการท่องเท่ียวชุมชน 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดงันั้น การด าเนินงานของบริษทัตอ้งมัน่ใจไดว้า่จะไม่สร้างหรือก่อ

ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นความยัง่ยนื บริษทัในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นอาหารทะเลระดบัโลก 
จึงมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมในทุกการด าเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานด้วย 
SeaChange ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ความยัง่ยืนของบริษทั ท่ีมีเป้าหมายในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้เกิดข้ึนกบัทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลโลก และเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเลตั้งแต่วิธีการดูแลทอ้งทะเลไปจนถึงวิธีการ
จดัการของเสีย หัวใจหลกัของกลยทุธ์คือความยัง่ยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑอ์าหารทะเล
ของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภณัฑ์พร้อมบริโภค ท าให้บริษทัสามารถระบุ ตรวจสอบและปรับปรุงการ
ด าเนินงานในเร่ืองส าคญั เช่น เร่ืองแรงงาน เร่ืองการจดัหาวตัถุดิบดว้ยความรับผิดชอบ  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ:  

- โครงการพฒันาการประมงอวนลอ้มปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อพฒันาการจดัการสามสายพนัธ์ุปลาทูน่าเขตร้อนในเชิง
พาณิชย ์ตามพนัธสญัญาเร่ืองความยัง่ยนืดา้นอาหารทะเลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือกบัองคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล(WWF) 

- โครงการพฒันาศักยภาพให้แก่ฟาร์มคู่คา้ของบริษทั เพ่ือช่วยให้คู่คา้พฒันาแนวปฏิบัติในการบริหารจดัการฟาร์มไดต้รงตาม
มาตรฐานของการรับรองกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีดี (BAP) น ามาซ่ึงมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัทางชีวภาพ และการ
บริหารจดัการน ้ า 

- บริษทัร่วมกบัองคก์รระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และกรม
ประมง ใหก้ารสนบัสนุนโครงการริเร่ิมเพ่ือชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จงัหวดัพงังา เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืและส่งเสริมชีวติความเป็นอยู ่

- บริษทัเปิดตวัโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบรูปแบบการวดัขอ้มูลการจบัปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั
ถึงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบซ่ึงจะใชก้ารเช่ือมจากแอปพลิเคชัน่บนมือถือและสญัญาญดาวเทียมในการแกปั้ญหาการประมงท่ีผิดกฏหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม นบัเป็นคร้ังแรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยท่ีใชร้ะบบการส่ือสารดงักล่าว 

- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์
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- การใชน้วตักรรมและแนวทางการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการใชน้ ้ าและไฟฟ้า 
- การใชน้วตักรรมพฒันาบรรจุภณัฑ์ เพ่ือลดความกงัวลในดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และพลาสติกในทอ้งทะเล ดว้ยโครงการประเมินวงจรชีวติของบรรจภณัฑ ์เพื่อท าความเขา้ใจในการหาบรรจุภณัฑท่ี์ตอบโจทย์
มาตรฐานต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยงัผูบ้ริโภค และการก าจดั 

ส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการตลอดปี 2561 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” ในหนา้ 146  

นอกเหนือไปจากนโยบายท่ีกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนจะตอ้งด าเนินกิจการให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และพนัธะสัญญา
อ่ืนๆท่ีกลุ่มบริษทัเก่ียวขอ้ง บริษทัให้ความส าคญักบัการพฒันารากฐานของการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
รวมถึงการอนุรักษพ์ลงังานไวใ้นการด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษทัท่ีจะ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ต่อตนัผลิตภณัฑ ์ลดการใชน้ ้ าลงร้อยละ 20 ต่อตนัผลิตภณัฑ ์และลดขยะไปสู่การฝังกลบ
ร้อยละ 20 ต่อตนัผลิตภณัฑ ์การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยสามารถสรุปแผนด าเนินการไดด้งัน้ี 

1. การมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงมีการมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของพนกังานในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety) 

2. การจดัตั้ง ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ซ่ึงมีอุปกรณ์เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลเพื่อ
เป็นศูนยร์วบรวมความรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั และเป็นศูนยฝึ์กอบรมใหก้บัพนกังาน 

3. การอบรมพนักงานทั้ งก่อนเร่ิมงาน และระหว่างปฏิบัติงาน การฝึกอบรมน้ีจะถูกจดัข้ึนให้เหมาะสมกับลกัษณะงานของ
พนกังานนั้นๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานจะมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิป้องกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
จากงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่

4. การประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ พนกังานไดรั้บการอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบติั
ท่ีกฎหมายก าหนด ไม่วา่จะเป็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั หรือความปลอดภยัในหน่วยธุรกิจ การประเมินศกัยภาพพนกังานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเพ่ิมศกัยภาพของพนักงานจะ
เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงในระดบัสากล 

การเคารพสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา  
บริษทัส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติังานภายใตก้ารเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 

สิทธิทางศีลธรรมอยา่งเคร่งครัด และมีนโยบายหา้มการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท ตลอดจนไม่
อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมาย โดยวางระเบียบการท างานและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 อยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการเคารพสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีบริษทัก าหนดไว ้

การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

บริษทัมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงไดผ้่านการทบทวนและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
โดยบริษทัไดมี้การประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และไดรั้บการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต คร้ังท่ี 4/2560 ใหเ้ป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2561 ส าหรับนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ มีรายละเอียดก าหนดไวด้งัน้ี 

บริษทัจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมกนัน้ี บริษทัไดจ้ดัท าแนวปฏิบติั และก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้ปฎิบติัท่ี
เคร่งครัด เพื่อป้องกนั และ/หรือจดัการกบัการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายน้ี ทั้ งน้ี บริษทัมีการสอบ

http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety
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ทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และด ารงไวซ่ึ้งการ
ด าเนินธุรกิจบนฐานของความถกูตอ้งและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั และ
ส่ือสารนโยบายน้ีไปยงัผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพ่ือป้องกันความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนกังาน นอกจากการส่ือสารดงักล่าวแลว้ พนกังานยงัสามารถเขา้ถึงนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซ่ึง
เป็นช่องทางส่ือสารภายในองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ก็สามารถเขา้ถึงนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

บริษทัจะให้ความคุม้ครองต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบริษทั ท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ ใหถื้อเป็นความผิด
ขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป และให้ไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทั 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่ง
สม ่าเสมอ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
1)  คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบั ให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามนโยบาย 

แนวปฏิบติั และขั้นตอนการปฏิบติั ดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการควบคุมภายในท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นการเงินและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบนัทึกขอ้มูล รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆในบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าอนัอาจน าสู่การคอร์รัปชัน่ 
การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2)  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีน านโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีไปปฏิบติั รวมทั้งส่ือสารนโยบายและสร้างความตระหนกัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร โดยก าหนดให้มีระบบการบริหารจดัการและมาตรการท่ีเหมาะสมในการก ากบัและส่งเสริมการด าเนินการ และ
ทบทวนระบบและมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย และธุรกิจ 

3)  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัมีหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและป้องกนัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ ในงานท่ีรับมอบหมาย รวมทั้งแจง้เบาะแส 
หากพบการกระท าอนัส่อทุจริตหรือเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ 

ข้อปฏิบัติท่ัวไป 
1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน โดยไม่อาศยั หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหน้าท่ีในต าแหน่งของตน 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ด าเนินการ เพื่อการคอร์รัปชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมิชอบต่อตนเองหรือ
ผูอ่ื้น 

2)  นอกเหนือจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ การกระท าในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถึง 
     - การให ้หรือรับ ของขวญั หรือบริการ 
     - การให ้หรือรับ เงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด 
     - การติดสินบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน 
     - การยกัยอกทรัพยสิ์น หรือเวลางาน ของบริษทั 
     - การฟอกเงิน 
     - การยบัย ั้ง หรือขดัขวาง กระบวนการยติุธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 



                                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561                                                                          
 

(137)  

     - การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ การใหส่ิ้งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม  
     - การบริจาคเพือ่การกศุล 
     - เงินสนบัสนุน 

     เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ อนัไม่พึงจะมี หรืออนัมิควรจะได ้ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน  
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายจาก

การด าเนินงานของบริษทั หรือการท่ีพนกังานคนใดหรือกลุ่มใดกระท าการใดท่ีทุจริต ผิดกฏหมาย  โดยสามารถยืน่เร่ืองไดท่ี้  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ชั้น 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 
หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html 

นอกจากน้ี ยงัมีช่องทางภายในองค์กรส าหรับการร้องเรียนของพนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดช่องทางดงักล่าวไดท่ี้หัวขอ้ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนของพนกังาน” ในหนา้ 77 
โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้
เบาะแส จะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

หลกัปฏิบัตทิี ่6 ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดจ้ดัตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหน่ึงในบริษทั ปัจจุบนัมี นายปองพล ผลิพืช ต าแหน่งรองผูจ้ดัการ
ทัว่ไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  และเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของสภาวชิาชีพบญัชี รวมถึงไดอ้บรมหลกัสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 และปี 2559  

สายงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance control) การบริหารความเส่ียง และการให้ความส าคญัต่อ
รายการผิดปกติทั้งหลาย เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน โดยรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทั้ งน้ี สายงานตรวจสอบภายในได้จดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงพิจารณาตามปัจจยัเส่ียงของบริษัทและบริษทัย่อย โดยจะเน้นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมติัแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  

ซ่ึงท่ีผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยงัเป็นไปตามระบบท่ีวางไว ้ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง และมีการ
ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีส าคญั 
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์
ของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และ
น่าเช่ือถือ  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่รายงานทางการเงินถูกตอ้งเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชี และนโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมโดยถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถให้ความมัน่ใจอยา่งมี
เหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ 

การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหก้ ากบัดูแลการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึงรายงานความ
เส่ียงส าคญัของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมายใหค้ณะผูบ้ริหารเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงคณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงนั้นๆ โดยจะท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดความเส่ียง เพ่ือก าหนดมาตรการ
บริหารความเส่ียงออกเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเส่ียงนั้น รวมถึงการ
ติดตามผลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้ และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ต่อไป รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ 11.4 การบริหารจดัการความเส่ียง หนา้ 153 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
- การรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 
บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารโดยการแจง้ใหทุ้กท่าน

รับทราบหนา้ท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนัท า
การหลงัจากวนัท่ี ซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และการไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัไดร้ายงานสถานะการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทั ของกรรมการและ
ผูบ้ริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถือครองและการ
เปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

- การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บริษทัได้ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแก่บริษทั ตามมาตรา 

89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งส าเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียให้กับประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีได้รับรายงาน โดย
ก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงานส่วนไดเ้สียดงักล่าว 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการกระท าท่ีขดัต่อกฏ ระเบียบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือกฏหมายต่างๆ อาทิ การไม่ส่งงบการเงินตามก าหนด การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษทัเก่ียวโยงหรือบริษทัอ่ืนใดท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและการจา้งงาน รวมถึงกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพง่และอาญา อาทิ ไม่มีการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไม่มีการกระท าท่ีเป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ไม่กระท าผิดดา้นทุจริตหรือการกระท าผิดดา้นจริยธรรม 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อใหย้ดึถือเป็น

แนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต และมีความเป็นธรรม ซ่ึงแนวทางดงักล่าวไดส่ื้อสารใหก้รรมการ ฝ่ายบริหารและ
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การใหค้วามส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ี จะสามารถยกมาตรฐานการก ากบั
ดูแลใหสู้งข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรมและความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 
จรรยาบรรณของบริษทั มีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง ดงัน้ี 

1) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้                                      
2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
3) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน                                    
4) ความรับผิดชอบต่อคูค่า้และเจา้หน้ี 
5) ความรับผิดชอบต่อการแข่งขนัทางการคา้                 
6) ความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
7) ความรับผิดชอบต่อบริษทั 
 

8) การปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั 
9) การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
10) การปกป้องและดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 
11) ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
12) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
13) รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทั 
14) การใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
15) การใหข้อ้มูลหรือใหส้มัภาษณ์ต่อสาธารณชน 
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หลกัปฏิบัตทิี ่7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ไดแ้ก่ 

นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ สถาบนัการเงิน เป็นตน้ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง
การเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์
ของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และ
น่าเช่ือถือ  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่รายงานทางการเงินถูกตอ้งเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชี และนโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมโดยถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมี
เหตผุลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

คณะกรรมการเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น และโปร่งใส ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านตลอดจนผู ้
ลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีการส่ือสารขอ้มูลของบริษทัในส่วนของการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงินภายใตก้รอบของกฎหมาย อยา่งชดัเจนทนัเวลา เพ่ือท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท า
ให้บริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าให้บริษทัไดรั้บมุมมองของสาธารณชนท่ีมีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ในการวางเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัต่อไป โดยจดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีมีผูบ้ริหารและผูท้  าหนา้ท่ีรับผิดชอบ
งานติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชนไวอ้ยา่งชดัเจน  ดงัน้ี 

1. คุณธีรพงศ ์ จนัศิริ                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. คุณยอร์ก  ไอร์เล                           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่ม 
3. คุณบลัลงัก ์ ไวยานนท ์                 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ส าหรับในปี 2561 บริษทัมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารของบริษทัใหข้อ้มูลผลการด าเนินงานและตอบขอ้ซกัถามแก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

- Company Visit จากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ 32 คร้ัง 
- Conference Call 18 คร้ัง 
- Analysts Meeting กบันกัวเิคราะห์ 4 คร้ัง  
- Opportunity Day by SET 4 คร้ัง 
- Plant Visit กบันกัวเิคราะห์และนกัลงทุน 2 คร้ัง 
- Plant Visit กบัผูถื้อหุน้รายยอ่ย 2 คร้ัง 
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- Oversea Roadshow 11 คร้ัง 
- Local Roadshow 7 คร้ัง 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล โดยการจดัท าเอกสารเพื่อ

การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใหก้บัสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  
www.thaiunion.com ดงัน้ี 

-      เอกสารอธิบายผลการด าเนินงาน (MD&A) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาส 
-      เอกสารสรุปขอ้มูลของบริษทั (Presentation) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาส 
-      IR-Newsletters ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน เพ่ือรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ทุกไตรมาส 
-      ปฏิทิน IR/ ราคาวตัถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายช าระหน้ีระยะยาว ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
-      รายงานประจ าปี ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้สนใจศึกษาขอ้มูลของบริษทั เป็นรายปี 
-      รายงานเพื่อความยัง่ยนื เป็นรายปี 

2. การจดัประชุมใหข้อ้มูลและการแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชน จ านวน 6 คร้ัง 
3. การให้ขอ้มูลผ่านทางลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
รายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงินของบริษัท รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี การแจ้งมติ
คณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และการรายงานหรือการแจง้ขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีควรเปิดเผย
ตามประกาศท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้

จากการท่ีบริษทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใสมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 
- อนัดบั 1 ในหมวดบริษทัจากภูมิภาคอาเซียนท่ีด าเนินธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ในการจดัอนัดบัผูบ้ริหารทัว่เอเชีย (ไม่

รวมญ่ีปุ่น) ประจ าปี 2561 โดยส่ือนิตยสารธุรกิจชั้นน า INSTITUTIONAL INVESTOR: รางวลัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล 

- บริษทัจดทะเบียนยอดเยีย่มกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปี 2561 โดยวารสารการเงินธนาคาร  
- รางวลั Money & Banking Awards จดัอนัดบั 300 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห่์งประเทศไทย โดยประเมินจากมูลค่า

ตลาด รางวลับริษทัจดทะเบียนยอดเยีย่มประจ าปีในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นการประเมินจากขนาดของบริษทั ผลการด าเนินงาน 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ และปริมาณการถือครองหุน้โดยนกัลงทุนทัว่ไป   

- บริษทัท่ีมีการบริหารจดัการดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2561 โดยนิตยสาร FinanceAsia: อนัดบั 1 บริษทัท่ีมีความมุ่งมัน่ต่อหลกั
บรรษทัภิบาลดีเด่นในประเทศไทย 

- รางวลัจาก Asiamoney Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดยนิตยสารทางการเงิน ASIAMONEY: บริษทัท่ีมีความ
โดดเด่นยอดเยีย่มในประเทศไทย – อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน  รางวลัน้ีมาจากการส ารวจความเห็นของนกัลงทุนกวา่ 
800 ราย ซ่ึงมีการลงคะแนนกวา่ 2,382 คะแนนใหก้บับริษทัจดทะเบียนต่างๆ ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์อเชีย 12 แห่ง 

- อนัดบั 1 รางวลั Best Analyst Days ในประเทศไทย จากการจดัอนัดบัผูบ้ริหารทัว่เอเชีย (ไม่รวมญ่ีปุ่น) ประจ าปี 2561 โดย
นิตยสารธุรกิจชั้นน า Institutional Investor การใหข้อ้มูลของทีมนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นท่ียอมรับกนัเป็นอยา่งดีในกลุ่ม
บริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    

การติดต่อคณะกรรมการ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ เสนอขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสท่ีพบเห็น อนัจะน ามาซ่ึงความ

เสียหายต่อบริษทั การกระท าใดท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมายหรือผดิจรรยาบรรณของบริษทั  โดยสามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งมาท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ตามหวัขอ้ ”การติดต่อคณะกรรมการ” ในหนา้ 124 

http://www.thaiunion.com/


                                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561                                                                          
 

(142)  

หลกัปฏิบัตทิี ่8 สนบัสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติั

ต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั จะเห็นไดจ้ากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารงานอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัมีการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ บริษทัยดึถือและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยค านึงถึง
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้ ้
ลงทุนมัน่ใจไดว้า่ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ท่ีทัว่ถึงกนัในผูถื้อหุน้ไม่วา่จะถือหุน้อยูเ่ท่าใดก็ตาม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติั
ตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด และตระหนกัวา่ผูถื้อหุน้ควรมีสิทธิในการตดัสินใจ โดยไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นและทนัเวลา รวมถึงส่งเสริมใหมี้การใชสิ้ทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
การจดัประชุมผูถื้อหุน้  
- ก าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทั ซ่ึงก็คือภายในวนัท่ี 30 

เมษายน ของทุกปี และหากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาวาระพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษทัก็จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับในปีน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 5 เมษายน 2561 โดยบริษทัมีการเตรียมการดงัน้ี 

ก่อนการประชุมและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
-      คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อ

บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 รวมถึงค าถามล่วงหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้ข่าวสาร
ดงักล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นเวลา 113 วนัก่อนวนั
ส่งหนงัสือเชิญประชุม เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

- บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีระบุวนัเวลาสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อ
หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดวตัถุประสงค์และเหตุผลอยา่งครบถว้นและเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น 
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกระทรวง
พาณิชยก์ าหนด ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและการแจง้ผลคะแนน ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผู ้ถือหุ้น เอกสารท่ีผูถื้อหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และค าเชิญให้เสนอค าถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaiunion.com ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 34 วนั   

- บริษทัมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนงัสือมอบฉนัทะ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งตวัแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจในการเขา้ประชุมและออก
เสียงลงมติในท่ีประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 เป็นเวลา 15 วนั  

- บริษทัได้น าหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดยส์ าหรับฉบับภาษาไทย และบางกอกโพสต์ส าหรับฉบับ
ภาษาองักฤษ เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 7 วนั เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ ท าใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักล่าว 
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ในวนัประชุมผูถื้อหุน้และระหวา่งการประชุม 
- บริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกรายรวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยจัดเจ้าหน้าท่ีตอ้นรับอย่างเพียงพอเพ่ือให้ขอ้มูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้น าระบบ AGM Voting ซ่ึง
ให้บริการโดยบริษทั ควิดแลป จ ากดั มาใชใ้นการจดัการประชุมสามญัประจ าปี 2561 ตั้งแต่การจดัเตรียมขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม ลงทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมโดยพิมพบ์ตัรลงคะแนนเสียง จนถึงการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม  และเปิดใหผู้ ้
ถือหุ้นไดล้งทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ณ สถานท่ีอนัเป็นท่ีรู้จกัดีและสะดวกในการเดินทาง
มาร่วมประชุม คือ หอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค ์สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดย
ในปีท่ีผา่นมา มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
  

ผู้ถือหุ้น จ านวน(คน) จ านวน(หุ้น) คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว 

มาประชุมดว้ยตนเอง 279 776,483,958 16.27 
มอบฉนัทะ 925 2,435,617,410 51.04 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 1,204 3,212,101,368 67.31 

- ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมสามญัประจ าปี  2561 ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฏหมาย กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษทั ร่วมกบักรรมการท่านอ่ืนรวมเป็น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
(CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ ส าหรับกรรมการท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ในต่างประเทศ ท าให้ไม่สะดวกใน
การเดินทางมาร่วมประชุม แต่อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะไม่ไดม้าร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ไดพิ้จารณาขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งไดแ้สดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากวาระการประชุมท่ีไดส่้งให้ไปก่อนแลว้ นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้น
การเงิน (Group CFO) ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงินองคก์ร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั ผูจ้ดัการฝ่าย
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เขา้ร่วมในการประชุม เพ่ือสามารถ
ตอบขอ้ซกัถามตามวาระต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น รวมถึงประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริม
ใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- ประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรในท่ีประชุมแจง้จ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อ
หุ้นท่ีมอบฉันทะ ตลอดจนช้ีแจงถึงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้ งหมด ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 35. ในการออกเสียง
ลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง รวมถึง วธีิลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และการนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยขอใหผู้ส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
และอาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นจ านวน 2 รายมาเป็นพยานและผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง และในระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิถามค าถาม แสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน า และซักถามอย่างเต็มท่ีตลอดเวลาด าเนินการประชุม โดยมี
คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นดว้ยทุกคร้ัง ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามและเสนอความเห็นรวม 2 ราย  

- บริษทัไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงซ่ึงมีแถบบาร์โคด้ ส าหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น
ด้วยในระเบียบวาระนั้ น  ทั้ งน้ีก็เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนแยกการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในแต่ละท่านไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุมอยา่ง
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ชดัเจนในหอ้งประชุม เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส รวมถึงจดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวดีีทศัน์ 
เพ่ือเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั และใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจขอรับจากบริษทัไดท่ี้ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หลงัการประชุมและรายงานการประชุม 
- บริษทัน าส่งมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ทุกวาระยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถื้อหุน้และค าตอบไปเผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.thaiunion.com ในวนัเดียวกนัโดยทนัที จากนั้นจึงค่อยน าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัเต็มให้กบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัหลังการประชุมเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 หรือ 12 วนั
หลงัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุนทัว่ไปสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล เสนอความคิดเห็นหรือ
แจง้ความตอ้งการของผูถื้อหุ้นมายงับริษทัไดท่ี้ เลขานุการบริษทั ส านักประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โทรศพัท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390 
และ 4392 
และจากการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีส่งเสริมการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นผลใหไ้ดรั้บการประเมินคุณภาพการ

จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในระดบัดีเยีย่ม 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ และทราบถึงหนา้ท่ีในการดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั จดัท าขอ้มูลเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 รวมถึงส่งค าถามล่วงหนา้ โดยช่องทางระบบอิเลค็โทรนิกส์ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ์ของบริษทั เป็นเวลา 113 วนัก่อนวนัส่งหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ส าหรับการให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้นั้น บริษทัปฏิบติัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีท่ีผา่นมา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด 
นอกจากน้ี บริษทัไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้ 

- การอ านวยความสะดวก ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคน
หน่ึงเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการ เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกในการรับมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีผูถื้อหุน้ 405 ราย
มอบฉันทะให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ  มีผูถื้อหุ้น 257 รายมอบฉันทะให้ คุณศักด์ิ เก่ียวการค้า ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผูถื้อหุ้น 48 รายมอบฉันทะให้ นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการตรวจสอบ มีผูถื้อหุ้น 1 รายมอบฉันทะให้ นายกีรติ 
อสัสกลุ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน    

- การจดัให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระการประชุม โดยใชร้ะบบ AGM Voting จดัท าบตัรลงคะแนนแยกตาม
วาระ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามสมควร ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นน าผลคะแนนมารวม
กบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  และเก็บบตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทับนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่
มติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ทุกวาระ ยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถื้อหุน้และค าตอบ ไวบ้นเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์
ของบริษทัท่ี www.thaiunion.com ในวนัเดียวกนัโดยทนัที จากนั้นจึงค่อยน าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเตม็ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบและ
อา้งอิงได ้

http://www.thaiunion.com/
http://www.thaiunion.com/
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- บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารโดยการแจง้ให้ทุกท่าน
รับทราบหน้าท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนัท า
การหลงัจากวนัท่ี ซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และการไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ยกเวน้ในกรณีท่ีราคาหุน้มีการเปล่ียนแปลงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซ่ึงท าใหร้ายการซ้ือ
ขายดังกล่าวของผูบ้ริหารเกิดข้ึนตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารยงัทราบถึงบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัส้ินปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดท่ีกรรมการและผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สีย จะตอ้ง
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง โดยท่ีมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนได้
เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ี 
เพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social responsibilities: CSR) 

ความยัง่ยืนทีไ่ทยยูเนี่ยน  
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนมีความส าคญัต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเน่ียนและการเติบโตของบริษทั เพราะความยัง่ยืนนับเป็น

รากฐานของการเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และเป็นแนวทางท่ีจะท าใหเ้ราบรรลุวสิยัทศัน์ของการเป็นผูน้ าดา้นอาหารทะเล
ท่ีไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในโลก   

ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นอาหารทะเลระดบัโลก บริษทัมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กบัการด าเนินงานดา้น
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจในทุกการด าเนินงานทั้งหมดของเราและในห่วงโซ่อุปทานของเรา ดว้ยตระหนกัดีวา่ความรับผิดชอบน้ี
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผูน้ า เราตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียของเราดว้ย SeaChange® ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ความยัง่ยืน
ของไทยยูเน่ียน โดยมีพนัธกิจท่ีวดัผลไดใ้นการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งแท้จริง และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืนในแนว
ทางการด าเนินงานของเรา โดย SeaChange® มีเป้าหมายในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้เกิดข้ึนกบัทั้งอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลโลก   

ไทยยูเน่ียนมีความภูมิใจท่ีติดดัชนีความยัง่ยืนดาวโจนส์ในปี 2561 โดยในปีน้ีเราได้เป็นอันดับท่ี 1 ในหมวดอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์อาหาร ซ่ึง SeaChange® กลยทุธ์ความยัง่ยืนของไทยยเูน่ียน ไดผ้ลกัดนัให้บริษทัไดค้ะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นไทล ์ดา้นความ
ยัง่ยนืรวม 

การเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมอาหารทะเลเพ่ือความยัง่ยืน 
บริษทัมอง SeaChange® เป็นการแนวทางการด าเนินงานท่ีครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุมตั้งแต่วธีิการ

ดูแลทอ้งทะเลไปจนถึงวธีิการจดัการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบท่ีเรามีต่อพนกังานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคตท่ีดีข้ึนใหก้บั
ชุมชนท่ีอยูร่อบบริเวณโรงงานของบริษทั   

หวัใจหลกัของกลยทุธ์ความยัง่ยนื คือ ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑอ์าหารทะเลของบริษทั
ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ นัน่หมายถึง ตั้งแต่การจบัไปจนถึงผลิตภณัฑ์พร้อมบริโภค เม่ือมีระบบตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมาของอาหาร
อยา่งเต็มรูปแบบแลว้ จะท าให้บริษทัสามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินงานในเร่ืองส าคญั อาทิเช่น เร่ืองแรงงาน และการ
จดัหาวตัถุดิบดว้ยความรับผิดชอบ  
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ความยัง่ยนืของทอ้งทะเลในปัจจุบนั
และ ส าหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต 

แรงงานมีความปลอดภยั ไดรั้บการ
จา้งงานอยา่งถูกกฎหมายและไดรั้บ
การส่งเสริมความเขา้ใจในสิทธิดา้น
แรงงาน 

เรือประมงด าเนินธุรกิจโดยถูก
กฎหมาย และด าเนินงานดว้ยความ
รับผิดชอบ 

แรงงานปลอดภยัและ 
แรงงานท่ีถูกกฎหมาย 

การจดัหาวตัถุดิบดว้ย ความ
รับผิดชอบ 

การด าเนินงานดว้ย ความ
รับผิดชอบ 

ผูค้นและชุมชน 

การจา้งงานท่ีปลอดภยัถูก
กฎหมาย และมีเสรีภาพใน
การเลือกทั้งในสถาน
ประกอบการของบริษทั 
และในห่วงโซ่อุปทานซ่ึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อไทย
ยเูน่ียน 

การตรวจสอบยอ้นกลบัถึง
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบเป็น
เร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ในการ
ปรับปรุงแนวทางเพื่อความ
โปร่งใส และแนวทางการ
ด าเนินงานของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด 

วธีิการด าเนินงานของ
บริษทัตอ้งค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และแสดงถึงหนา้ท่ีในการ
ดูแลและปฏิบติัต่อแรงงาน
ของบริษทั 

ท่ีไทยยเูน่ียน เรามีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการพฒันา
ชีวติความเป็นอยูข่องผูท่ี้
อาศยัและท างานในภูมิภาค
ท่ีบริษทัมีการด าเนินธุรกิจ
อยู ่

แผนงานและเป้าหมาย การ
จา้งแรงงานท่ีเป็นธรรม 

แผนงานและเป้าหมาย การ
จดัหาวตัถุดิบดว้ย ความ
รับผิดชอบ 

แผนงานและเป้าหมาย การ
ด าเนินงานดว้ย ความ
รับผิดชอบ 
 

แผนงานและเป้าหมาย ของ
คนและชุมชน 
 

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซ่ึงมีการด าเนินการ 4 ดา้น เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลทัว่โลก 
การก ากบัดูแลท่ีดี 
 
SeaChange® มีเป้าหมายในการ
สนบัสนุนการท างานของไทยยเูน่ียน
ทั้งองคก์ร ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารสูงสุด
จนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการในทุก
ธุรกิจทัว่โลกของบริษทั การ
ขบัเคล่ือนกลยทุธ์ดงักล่าว บริษทัมีทีม
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้  าแนะน าและ
ส่งเสริมนโยบายและกระบวนการ
ท างานต่างๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธ์ 
SeaChange® จะเปล่ียนแปลงวธีิการ
ท างานของอตุสาหกรรมอาหารทะเล
ทัว่โลกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ความโปร่งใส 
 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของ
การเปิดเผยขอ้มูล เพื่อสร้างความไวใ้จ
จากผูส่้วนไดเ้สีย ทั้งน้ีบริษทัมุ่งมัน่ท่ี
จะส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ลูกคา้ 
และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอยา่ง
โปร่งใสท่ีสุด อีกทั้งแบ่งปันองค์
ความรู้ และรายงานความกา้วหนา้ของ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

พนัธมิตรและความร่วมมือ 
 
บริษทัภูมิใจท่ีท างานร่วมกบัองคก์ร
ชั้นน าหลากหลายในประเดน็ท่ีมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบนั 
อีกทั้งบริษทัมีการแสวงหาความ
ร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม ภาครัฐ 
และพนัธมิตรในอุตสาหกรรม เพือ่น า
องคค์วามรู้และความเช่ียวชาญของ
หน่วยงานเหล่านั้น มาพฒันาโครงการ
ต่างๆ ของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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Technology for Social Innovation 
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลิตอาหารทะเลอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงในหลายภูมิภาคอาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนท่ีหาไดง่้าย

ท่ีสุด เทคโนโลยท่ีีใชห้ลายคร้ังไม่ใช่เร่ืองใหม่ เช่น การจดัหาอุปกรณ์ส่ือสารใหเ้พียงพอส าหรับแรงงานท่ีอยูบ่นเรือประมงสามารถ
ติดต่อส่ือสารมายงัภาคพ้ืนดินไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ แต่อยา่งไรก็ดี ยงัมีนวตักรรมท่ีก าลงัท าการเปล่ียนแปลงอยู ่ บลอ๊กเชนและสกลุเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ คือ สองเทคโนโลยคีวามกา้วหนา้ล่าสุดในปัจจุบนัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเร่ืองความหิวโหยและเพ่ือใหแ้น่ใจวา่
อาหารทะเลตั้งอยูบ่นหลกัจริยธรรม 

ไทยยเูน่ียนก าลงัทดลองใชบ้ลอ๊กเชนเพ่ือใส่ขอ้มูลพ้ืนฐานหลกัท่ีเก่ียวกบัการจบัและการผลิตตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงกระบวนการ
ผลิต ขอ้มูลมีความปลอดภยั ทุกคนสามารถเห็นได ้ ช่วยใหมี้ความโปร่งใสและตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ นอกจากน้ี 
ไทยยเูน่ียนยงัร่วมมือกบัพนัธมิตร โดยมุ่งเนน้การริเร่ิมต่างๆ ส าหรับแบ่งปันขอ้มูลและใหแ้น่ใจวา่มีการรายงานท่ีถูกตอ้ง เทคโนโลยน้ีีจะ
ช่วยในเร่ืองขอ้มูลของราคาตลาด และสร้างระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัทั้งห่วงโซ่ส าหรับการใชจ่้ายท่ีถูกตอ้ง การรายงานอยา่งโปร่งใส 
การใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความยัง่ยนื 

ดว้ยความประสงคท่ี์จะจดัการเร่ืองความหิวโหยและผลิตอาหารทะเลท่ีตั้งอยูบ่นหลกัจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลย ี หมายถึงเรามีเคร่ืองมือมากมายท่ีจะจดัการเพ่ือใหแ้น่ใจอาหารของเรามีการผลิตอยา่งย ัง่ยนืและเราก าลงัมุ่งมัน่ท างานเพื่อ
เก็บรักษาปริมาณปลาในทอ้งทะเลใหค้งไวส้ าหรับคนรุ่นหลงัต่อไป 

เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาต ิและข้อตกลงแห่งสหประชาชาต ิ
การด าเนินงานน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล ความส าเร็จต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการต่างๆ ของไทยยเูน่ียนยงัตอบโจทยเ์ป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติ และสอดคลอ้งกบัพนัธสญัญา
ของบริษทัในฐานะเป็นภาคีขอ้ตกลงแห่งสหประชาชาติ การด าเนินงานทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งกบั SeaChange® โดยไทยยเูน่ียนมุ่งเนน้ไปท่ี
เป้าหมาย 3 ประการของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รสหประชาชาติ เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในวงกวา้งในพ้ืนท่ี
ท่ีเราสามารถผลกัดนัไดโ้ดยตรง ซ่ึงเป้าหมาย 3 ประการ ประกอบดว้ย 

1) SDG 2 Zero Hunger  
2) SDG 8 Decent Work and Economic Growth  
3) SDG 14 Life Below Water  
ไทยยเูน่ียนเป็นสมาชิกขอ้ตกลงแห่งสหประชาชาติ และไดป้ฏิบติัตามพนัธสญัญาทั้ง 10 ประการ มาตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2561 

ไทยยเูน่ียนไดร่้วมกบับริษทัสมาชิกต่างๆ ในการสนบัสนุนการจดัตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย 
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ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัให้ความส าคญักบัการพฒันารากฐานการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยั (EHS) ในกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทุกหน่วยงานขององคก์รไดด้ าเนินงานสอดคลอ้งตามมาตรฐานและขอ้ก าหนด
ดา้น EHS (Thai Union EHS Protocols) ขององค์กรเป็นอย่างน้อย ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีไดมี้การผนวกหลกัการอนุรักษ์พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัไวใ้นการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นระบบ เพ่ือท าให้เกิดสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั และลดความเส่ียงในการเกิด
การบาดเจ็บและการเสียชีวติ  

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัคงเดินหนา้สู่ “การสร้างสถานประกอบการท่ีไดรั้บความไวว้างใจดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั”  ซ่ึง
ยงัคงรักษาอตัราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนกังานไวท่ี้ศูนย ์และลดความถ่ีการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานของพนกังาน (LTIFR) 
ไดร้้อยละ 36 ซ่ึงลดลงมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และไม่มีอุบติัเหตุท่ีส่งผลใหมี้พนกังานและผูรั้บเหมาเสียชีวติในปีท่ีผา่นมา 

ความถี่การเกดิอบุัตเิหตขุั้นหยุดงานของพนักงาน (ต่อ  200,000 ช่ัวโมง) 

นอกจากน้ี ในปีน้ียงัไดริ้เร่ิมโครงการท่ีส าคญัข้ึน คือ “โครงการศึกษาแบบจ าลองผลกระทบการร่ัวไหลจากก๊าซแอมโมเนียต่อ
ธุรกิจและชุมชน” โดยเร่ิมด าเนินโครงการท่ีโรงงานไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จงัหวดัสมุทรสาคร ผลกระทบการร่ัวไหลก๊าซแอมโมเนียจาก
แบบจ าลองน้ี ถูกน าไปใชใ้นการวางแผนและหาแนวทางในการป้องกนัอนัตรายจากก๊าซแอมโมเนียท่ีมีต่อโรงงานและชุมชนขา้งเคียง 
รูปแบบตวัอยา่งของแบบจ าลองดงัรูปดา้นล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม   
ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความทา้ทายระดบัโลกซ่ึงเช่ือมโยงกบัประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี มหาสมุทรยงัมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเร่ืองอุณหภูมิพ้ืนผิวน ้ าทะเลท่ีร้อนข้ึน 
ระดบัน ้ าทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน หรือปรากฎการณ์ทะเลกรด ดว้ยเหตุน้ีจึงนบัเป็นความรับผิดชอบของบริษทัในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดปัจจยัท่ี

146 m. 

TU 
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ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไทยยูเน่ียนมีพันธกิจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มโดยการลดความเส่ียงจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายในองคก์รของเราเอง โดยไดมี้การตั้งเป้าหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีทา้ทายในปี 2563 และ 2568 เพื่อพฒันาประสิทธิภาพดา้นการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล การติดตามตรวจสอบ และ
แผนการลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจกปี 2561 เปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา   
เม่ือเทียบความพยายาม 2 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้งร้อยละ 10.97 หรือเท่ากบั 62,300  กิโลกรัมต่อ

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยกลุ่มบริษทัสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากโครงการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีได้
มากกวา่ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงาน (SUN SEEKER PROJECT) 

โดยเร่ิมด าเนินการติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอย่างต่อเน่ือง มีการติดตั้งท่ีบริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 
จ ากดั (TUM) และบริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) (SCC) ซ่ึงมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเท่ากบั 0.6 เมกะวตัต ์และ 1 เมกะวตัต ์ตามล าดบั 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมุนเวียนทั้ งสองโครงการน้ี สามารถผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณ 2,000,000 กิโลวตัต์ชั่วโมงต่อปี 
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้าว 1,100 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี และคาดวา่จะสามารถด าเนินโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงานไดอ้ยา่งนอ้ย 20 เมกะวตัตภ์ายในส้ินปี 2562   

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 

1 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม ตามเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษทัได้มี
แนวทางปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้การควบคุมภายในดงักล่าวรัดกมุครบถว้นยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2560 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการสอบบญัชี
วา่ งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีทีม่คีวามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท) 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการบริษทั และ

ไม่มคีวามเห็นซ่ึงแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อยา่งใด 
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11.3 ผู้ดูแลรับผดิชอบงานตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบริษัท 

(1)  ผูดู้แลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั ไดแ้ก่ นายปองพล ผลิพืช  ซ่ึงปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งรองผูจ้ ัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานผลการปฏิบติังานดา้นการ
ก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจ าทุกปี โดยสามารถดูรายละเอียดประวติัไดจ้ากเอกสารแนบ 3 หนา้ 204 

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูดู้แลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของรองผูจ้ดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ ตามประวติัการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน  และผลการปฏิบติังานในบริษทั ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2550 จนถึงส้ินปี 2561 ในฐานะหวัหนา้สายงานตรวจสอบ สรุปไดด้งัน้ี 

1. มีการศึกษาและประสบการณ์การท างานดา้นการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมากวา่ 18 ปี (งานตรวจสอบภายใน 
12 ปีและงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติังานในบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงาน  ในดา้นการบญัชี การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับจาก
ผูรั้บการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

3. มีความสามารถในการใหค้  าปรึกษาในดา้นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. มีความเป็นอิสระในวชิาชีพ กลา้แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้สายงานตรวจสอบภายในตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
โดยพจิารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส าคญั 
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11.4 การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัดีวา่การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งรวมเขา้เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงส่งเสริมให้
พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อความเส่ียงและเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ ตลอดจนมีเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม การบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัวฒันธรรมและการปฏิบติัเร่ืองการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมทั่วทั้ ง
องคก์ร ทั้งน้ี วฒันธรรมและกระบวนการบริหารความเส่ียงของเราเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ดงัจะเห็นไดจ้ากความส าเร็จในปี 2561 ท่ี
บริษทัไดรั้บคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรม ล าดบัเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 100 ในหัวขอ้การบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤติ จากการจดัล าดบั
ดชันีช้ีวดัความยัง่ยนืดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets)  

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษทัแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิม

จากระดบัผูน้ าองคก์ร คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบเพ่ือใหก้ลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร มีการส่ือสารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบติั และจดัโครงสร้างการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นแบบแผน 
นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในกระบวนการตดัสินใจเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นการลงทุนเชิงกลยทุธ์ 
ซ่ึงในบางกรณีแผนบริหารความเส่ียงอาจส่งผลตอ่ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบติังาน แต่นัน่ไม่ใช่ขอ้ยกเวน้ของ
การบริหารจดัการของบริษทั โดยบริษทัไดด้ าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ปี 2561 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้ารลงทุนเชิงกลยทุธ์
จะตอ้งประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง (Mitigation Plan) และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงพิจารณาก่อนการลงทุน รวมทั้งการแสดงออกถึงการให้ค  ามัน่สัญญาท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื และกลยทุธ์ Seachange  (อ่านเพ่ิมเติมได้จาก https://seachangesustainability.org/) 

นอกจากนั้น บริษทัยงัสนบัสนุนให้พนกังานรับทราบเร่ืองการบริหารความเส่ียงตั้งแต่วนัแรกท่ีร่วมงานกบับริษทัจนถึงวนัสุดทา้ย
ของการท างานกับบริษัท เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจอ่ืนๆ  เช่น การวดัและ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง 

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียง  
กรอบและกระบวนการปฏิบติังานบริหารความเส่ียงก าหนดข้ึนโดยอา้งอิงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization)  และให้ฝ่ายบริหารและ
พนกังานทุกคนด าเนินงานตามกรอบโครงสร้างและกระบวนการมาโดยตลอด กรอบการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยการระบุปัจจยั
เส่ียง การประเมินระดบัความเส่ียง การจดัการ การติดตาม และการส่ือสารอยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษทั 

บริษทัด าเนินการบริหารความเส่ียง 2 ระดบัควบคู่กนั ระดบัท่ี 1 คือการประเมินความเส่ียงระดบักลุ่มองคก์รจากผูบ้ริหารระดบัสูง
โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความเส่ียงระดบัองคก์ร ความเส่ียงท่ีกระทบหลายหน่วยธุรกิจ และความเส่ียงของ
โลกท่ีเกิดใหม่และอาจเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Global emerging risks) โดยความเส่ียงท่ีมีส าคญัจะถูกก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือเจา้ของความ
เส่ียงเพื่อติดตามและบริหารจดัการความเส่ียง รวมถึงรายงานสถานะแก่ผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริษทั
ทุกไตรมาส  

ในขณะเดียวกนั ในระดบัท่ี 2 คือระดบัหน่วยธุรกิจ ก็มีการประเมินความเส่ียงเช่นกนั โดยหน่วยธุรกิจนั้นๆ จะเป็นผูบ้ริหารจดัการ
ความเส่ียงท่ีส าคญั ยกเวน้กรณีท่ีความเส่ียงนั้นๆ มีระดบัความเส่ียงสูงและกระทบต่อกลุ่มบริษทั หรือกรณีหน่วยธุรกิจตอ้งการการ
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สนบัสนุนในระดบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มจะเป็นผูก้  าหนดแผนจดัการความเส่ียง การบริหารความเส่ียงในวิถีดงักล่าว จะ
ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัขององคก์ร และเปิดช่องทางในการรายงานความเส่ียงข้ึนสู่ระดบักลุ่มบริษทั 

ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้  
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk appetite) เป็นปัจจัยส าคญัท่ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุตาม

เป้าหมายขององคก์รและมาตรการจดัการความเส่ียง ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดจ้ากผลกระทบทางดา้นการเงินและต่อ
ช่ือเสียงของบริษทั ร่วมกบัการพิจารณาระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัความเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ
ต ่า บริษทั ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดไ้วท่ี้ระดบัปานกลางและระดบัต ่า ดงันั้นความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงมากและระดบัสูงตอ้ง
ก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติมเพือ่ลดความเส่ียงลงมาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ดชันีช้ีวดัความเส่ียง  
ส าหรับปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัทุกปัจจยั ดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key risk indicators) จะถูกก าหนดข้ึนเพ่ือแจง้สัญญาณของการเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงของปัจจยัเส่ียงของบริษทัพร้อมก าหนดระดบัความเบ่ียงเบนจากเกณฑ ์และจะถูกติดตามความเคล่ือนไหวอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงดชันี
ช้ีวดัความเส่ียงดังกล่าว สามารถเป็นได้ทั้ งดัชนีช้ีวดัท่ีสาเหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวดัผลท่ีเกิดข้ึนแล้วจากการปฏิบัติงาน 
(Lagging indicator) ตวัอยา่งเช่น บริษทัใชจ้ านวนของข่าวในเชิงลบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัดา้นแรงงานเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัความเส่ียง
เร่ืองอุปสรรคทางการคา้ท่ีไม่ใช่มาตรการทางภาษี 

โครงสร้างองค์กร  

บริษทัไดก้ าหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้
หน้าท่ีในการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหก้ ากบัดูแลการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียง ประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งรายงานความเส่ียงส าคญัของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  

ฝ่ายบริหารความเส่ียงกลุ่มบริษทั มีหน้าท่ีประสานงานความเส่ียงและพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงในระดบักลุ่มบริษทั 
รวมถึงสนบัสนุนและใหแ้นวทางในการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงในระดบับริษทัยอ่ย ผูป้ระสานงานความเส่ียงในระดบับริษทั
ย่อย มีหน้าท่ีประสานงานความเส่ียง ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ีผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงในส่วนงานของตนเอง 

ในการจดัการความเส่ียงทางการเงิน บริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  (Group Treasury Committee) 
เพื่อก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงทางการเงิน และมีนโยบายระดบักลุ่มบริษทั เร่ืองการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความ
เส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ์ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง รวมถึงการจดัการดา้นเงินทุน และหลกัการท่ีน ามาใชบ้ริหารทางการเงินท่ีดี
เพ่ือให้บริษทัยอ่ยด าเนินการตามหลกัการ ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินยงัไดก้ าหนดตวัช้ีวดัและความเส่ียงท่ียอมรับได ้
(acceptable risk) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและควบคุมติดตามความเส่ียงส าหรับผูบ้ริหารและฝ่ายบริหารเงินดว้ย 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีก ากบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงโดยการสอบทานท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้
มัน่ใจวา่การปฏิบติังานบริหารความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผลทัว่ทั้งบริษทั 

รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 2561 

เรียน คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (คณะอนุกรรมการฯ) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีในการก ากบั

ดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององคก์รและการบริหารความเส่ียงในการลงทุนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
คณะอนุกรรมการฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 6 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา ในปี  2561 คณะอนุกรรมการฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามกฎ
บตัรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยสรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. นายกีรติ อสัสกลุ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุม 4/5 คร้ัง  
2. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ   เขา้ร่วมประชุม 4/5 คร้ัง  
3. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ   เขา้ร่วมประชุม 5/5 คร้ัง  
4. นายธีรพงศ ์จนัศิริ  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร   เขา้ร่วมประชุม 5/5 คร้ัง  
5. นายชาน ชู ชง  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร   เขา้ร่วมประชุม 5/5 คร้ัง  
6. นายยอร์ก ไอร์เล  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง    เขา้ร่วมประชุม 4/5 คร้ัง  
7. ดร. แดเรียน แมคเบน  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง   เขา้ร่วมประชุม 4/5 คร้ัง  
8. นางสาววทินีย ์ฟอร์ด สมอลล ์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง   เขา้ร่วมประชุม 1/5 คร้ัง 
9. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี อนุกรรมการบริหารความเส่ียง   เขา้ร่วมประชุม 2/3 คร้ัง* 
*นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี  ผูอ้  านวยการกลุ่มฝ่ายกลยุทธ์ ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นอนุกรรมการบริหารความเส่ียงในเดือน

กรกฎาคม 2561 แทนดร.สเวน แมสเซน ซ่ึงปฎิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งใหม่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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พจิารณาความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงทีส่ าคญั  
คณะอนุกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัดงัรายการดา้นล่าง พบวา่กระบวนการบริหาร

ความเส่ียงสามารถระบุความเส่ียงท่ีส าคญัได ้การบริหารจดัการมีความเหมาะสมเพียงพอในการจดัการความเส่ียงความเส่ียงและสมดุลกบั
โอกาสทางธุรกิจ ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฯไดร้ายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกไตรมาส  
1. รายงานการประเมินความเส่ียงและมาตรการจดัการความเส่ียง ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.1 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล 
1.2 ความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาปลาทูน่าและแนวโนม้ปริมาณอุปสงคอุ์ปทาน 
1.3 ขอ้ก าหนดดา้นความยัง่ยนืของทอ้งทะเล ขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานใหถู้กกฎหมายและเป็นธรรม 
1.4 ความเส่ียงภายหลงัการควบรวมกิจการ 
1.5 ความเส่ียงเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ 
1.6 ความเส่ียงในการพฒันานวตักรรมเพื่อการแข่งขนั 
1.7 ความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
1.8 ความเส่ียงเร่ืองการจดัการสินคา้คงคลงั 
1.9 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาษีระหวา่งประเทศและภาษีภายในประเทศต่างๆ 

2. การประเมินความเส่ียงและ การบริหารจดัการความเส่ียงของโครงการลงทุนต่างๆ ดงัน้ี 
2.1 การเขา้ซ้ือหุ้นของ บริษทั ทียเูอม็ดี ลกัเซมเบิร์ก เอสเออาร์แอล ซ่ึงเป็นเจา้ของบริษทัในรัสเซีย 3 แห่ง คือ ดาลพรอมรีบา ลิมิ

เตด็ ไลอะบิลิต้ี คอมพานี, ทอโกโว-พรอมิเชนนี คอมเพลกซ์ “ดาลพรอมรีบา” ลิมิเต็ด ไลอะบิลิต้ี คอมพานี และ มากโูร ลิมิ
เตด็ ไลอะบิลิต้ี คอมพานี ในประเทศรัสเซีย 

2.2 การเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ ากดั ในประเทศไทย 
3. การประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) และการบริหารจดัการความเส่ียงดงัน้ี 

3.1 สงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนท าใหเ้กิดการเพ่ิมภาษีน าเขา้อาหารทะเลอีก 25% ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อ 
บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั, บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั และ บริษทั ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ จ ากดั ใน
สหรัฐอเมริกา 

3.2 การทบทวนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้น าเขา้จากประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ
บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (และ บริษทั ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ จ ากดั ใน
สหรัฐอเมริกา 

3.3 อุปทานของปลาทูน่าครีบเหลืองท่ีลดลงเน่ืองจากการจดัสรรโควตาจบัปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
บริษทั ไทยยเูน่ียนอียซีูฟู้ด 1 เอส เอ ในยโุรป  

การปลูกฝังวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฯ ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียด

ดา้นล่าง โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตระหนักรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียงของบริษทัมีความเพียงพอเหมาะสม และมี     
บุคลากรในระดบับริหารให้การสนับสนุนอยา่งเต็มท่ี กระบวนการมีความสอดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้มีการ
น าเอาการบริหารความเส่ียงไปใชใ้นระดบับริษทัย่อยต่างๆ ในกลุ่ม ซ่ึงรายไดข้องบริษทัเหล่าน้ีคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายไดร้วมของ
บริษทั 
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1. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนกัรู้เร่ืองความเส่ียง ให้ค  าแนะน าและเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการในการประเมินความเส่ียงระดบักลุ่มและ
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงการประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมร่วมของคณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน (Global Leadership Team) และ
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบัดูแลกระบวนการและผลการประเมินความเส่ียงของบริษทัยอ่ย 11 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
บริษัท สงขลาแคนน่ิง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จ ากัด บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด 
(มหาชน) บริษทั ไทยยเูน่ียน อีย ูซีฟู้ดส์ 1 จ ากดั บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั บริษทั 
เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั บริษทั ไทยยเูน่ียน ไชน่า จ ากดั และบริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ากดั 

3. รวมกระบวนการประเมินความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาโครงการลงทุนท่ีส าคญัของ
บริษทั ซ่ึงรวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการ การควบรวมกิจการและการร่วมทุน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขายกิจการ และค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุนท่ีส าคญั (Capital expenditures) คณะอนุกรรมการฯไดท้บทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของการประเมินความเส่ียงและ
การบริหารจดัการความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน 

4. เชิญบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด มาให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน  COSO ERM 2017 กับ
คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ก้าวต่อไป 
1. จากการประชุมเชิงปฏิบติัการในการประเมินความเส่ียงระดบักลุ่ม ผูบ้ริหารไดร้ะบุความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ทัว่โลกและมีผลต่อบริษทั 

ทั้งส้ิน 4 ปัจจยั ดงัน้ี 
1.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1.2 ความเส่ียงดา้นความมัน่คงทางไซเบอร์ 
1.3 ความเส่ียงจากความผลิกผนัของโมเดลธุรกิจ 
1.4 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีเกิดจากสงัคมออนไลน ์

คณะอนุกรรมการฯ ไดพิ้จารณาความเส่ียงดงักล่าววา่อาจมีผลกระทบต่อบริษทัและขอใหผู้บ้ริหารติดตามประเมิน และวเิคราะห์
ต่อไปในปี 2562 
2. จากการอบรมเร่ืองมาตรฐาน COSO ERM 2017 คณะอนุกรรมการฯ สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารศึกษาขอ้ดีและความเหมาะสมเพื่อปรับใช้

ในการก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัในปี 2562 
 
 
 
    
   ......................................  
   ( นายกีรติ อสัสกลุ ) 
   ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยเม่ือพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น ขนาดหรือความมีนยัส าคญัของรายการระหวา่งกนัแลว้ รายการดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัจะประเมินรายการดงักล่าว โดยจะจดัการขอ้มูลและท าการวเิคราะห์วา่เป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระส าคญัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได้จดัให้มีการด าเนินการตามระเบียบ เช่น ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ อนุมติัโดยคณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ การจดัส่งสารสนเทศต่อผูถื้อหุน้ การลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์จนถึงการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติัรายการ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยเพ่ิมขอ้ความท่ีระบุถึงการปฏิบติัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยบ์ริษทั เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงรายการธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการท ารายการดงักล่าวระหวา่งปี ดงัน้ี 

ยอดสรุปตามประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ท่ีถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง  2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

1. บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั  
(บริษทัยอ่ย 66.90%) 

นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
นางนิตยา  บุญมีโชติ 
(ภรรยานายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
นายธนโชติ  บุญมีโชติ 
(บุตรนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
นายบุญปวณี  บุญมีโชติ 
(บุตรนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
นายชินโชติ บุญมีโชติ 
(นอ้งนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ 
(นอ้งนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ)   
 

กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 

   กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 

 

11,787,460 
900,000 

 
825,000 

 
825,000 

 
1,125,000 

 
1,875,000 

 
 

14.4% 
1.1% 

 
1.0% 

 
1.0% 

 
1.4% 

 
2.3% 

 
 

ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

 

 

 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซ้ือวตัถุดิบ (เปลือกกุง้และน ้าตม้ปลา) จาก TU   
- ซ้ือวตัถุดิบ (เปลือกกุง้) จาก OKF 
- ซ้ือวตัถุดิบ (เปลือกกุง้) จาก TUS 
- ซ้ือวตัถุดิบ Fish oil จาก TUE Group 
- ซ้ือลูกกุง้จาก TUH 
- จ่ายค่าเช่าถงัเพาะพนัธ์ุกุง้ให ้TUH 
- ขายอาหารกุง้ให ้TMAC 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบริหารจดัการให ้TU 
- จ่ายค่าด าเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างดา้ว MoU ให ้TU 
- รับค่าจดัหาใบก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้ า (MCPD) จาก 

TU 
- รับค่าตรวจสอบยอ้นกลบัระบบควบคุมคุณภาพอาหารกุง้จาก 

TU 

 
37.07  
21.16 
8.93 

- 
0.20 

-- 

20.86 
 

12.35 
-- 
-- 

 
-- 

 
35.09  
19.70 
5.71 
0.91 
0.64 
0.40 

10.20 

 
12.35 

0.07 
3.49 

 
0.14 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ที่ถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

1. บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั  
(บริษทัยอ่ย 66.90%) (ต่อ) 

     - รับค่าจดัหาใบก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้ า (MCPD)จาก 
TUS  

- รับค่าจดัหาใบก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้ า (MCPD)จาก 
OKF 

รายการที่เกีย่วกบัทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ส าหรับเช่ือมต่อการ
ประชุมทางไกล  

- จ่ายค่า Internet Network ให ้TU 
- จ่ายค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตใ์ห ้BZD 
- จ่ายค่าอบรมดบัเพลิงให ้TU 
- รับค่าเช่าส านกังานและค่าโทรศพัทจ์าก TMAC 
- รับค่า Incentive Sale และ Service Charge จาก TUH 
รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน ประกอบดว้ย: 

- จ่ายค่าเช่าท่ีดินให ้TU ท่ีต  าบลกาหลง อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร เพือ่ท  าฟาร์มทดลองเล้ียงกุง้และปลา ใน
อตัราค่าเช่าปีละ 497,300 บาทต่อปี โดยมีก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญาเช่า 3 ปี และจะครบก าหนดในเดือนมิถุนายน 2562 ซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแลว้ 
- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให ้TCM  
- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให ้TMK 
- รับค่าเช่าท่ีดินจาก TUH 

รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบดว้ย:- 
- รับดอกเบ้ียจาก TMAC (ณ 31 ธ.ค.  61 ไม่มียอดเงินกูย้ืม) 
- รับค่าธรรมเนียมค ้าประกนัเงินกูก้บัธนาคารจาก TMAC 

-- 
 

-- 

 

 
0.75 

 

-- 
0.02 
0.36 
0.28 
0.25 

 

0.50 

 

 

 

-- 
-- 

3.00 
 

0.77 
-- 

2.32 
 

0.21 

 

 
0.96 

 

0.48 
0.02 

-- 
0.19 
1.44 

 

0.50 

 

 

 

1.51 
1.29 
3.00 

 
1.74 
0.02 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ท่ีถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

2. บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ  ากดั 
(บริษทัยอ่ย 51.00%) 

นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
นายชินโชติ บุญมีโชติ 
(นอ้งนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ 
(นอ้งนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
นายธนโชติ บุญมีโชติ 
(บุตรนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
นายบุญปวณี บุญมีโชติ 
(บุตรนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 
 

กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 
ญาติสนิท 
กรรมการ 

6,974,850 
       900,000 

 
900,000 

 
1,800,000 

 
1,800,000 

23.2% 
3.0% 

 
3.0% 

 
6.0% 

 
6.0% 

ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้จาก TU 
- ซ้ือวตัถุดิบ (กุง้) จาก PPC 
- จ่ายค่าพิมพง์านให ้TUG 

- ขายสินคา้ให ้COSF 
- ขายสินคา้ให ้TU 
- ขายสินคา้ให ้TUC 
- ขายสินคา้ให ้PPC 
- ขายเศษซาก (เปลือกกุง้) ให ้TFM  
- ขายสินคา้ให ้TUO 
- ขายวตัถุดิบให ้SC 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบริหารจดัการให ้TU 
- จ่ายค่าบริการทางการตลาดให ้TU 
- จ่ายค่าบริหารจดัการส่งออกให ้TUM 
- จ่ายค่าบริการจดัเก็บและขนส่งให ้COSF 
- จ่ายค่าบริการส่งสินคา้ให ้TU 
- จ่ายค่าคอมมิชชัน่และบริการอ่ืนให ้TU 
- จ่ายค่าด าเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างดา้ว MoU ให ้TU 
- จ่ายค่าตรวจสอบประเมินฟาร์มกุง้ให ้TU 
- จ่ายค่าจดัหาใบก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้ า (MCPD)ให ้

TFM  
- จ่ายค่าขนส่งและบริการจดัเก็บสินคา้จาก TU 

 
33.16 
0.91 
1.03 

2,179.20 
361.97 
53.43 
21.15 

8.93 
0.09 
0.02 

 
15.00 
6.09 
9.17 
2.79 
0.27 

-- 
-- 
-- 
-- 

 
-- 

 
3.50 
1.04 
15.30 

1,248.50 
68.75 
125.62 
9.26 
5.71 
0.13 

-- 

 
15.00 
6.64 
9.00 
1.49 
0.32 
1.69 
0.16 
2.51 
2.32 

 
0.10 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ที่ถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

2. บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ  ากดั 
(บริษทัยอ่ย 51.00%) (ต่อ) 

     รายการเกีย่วกบัทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบดว้ย: 
- ซ้ือเคร่ืองจกัรมือสองจาก TU 
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ส าหรับเช่ือมต่อการ
ประชุมทางไกล ให ้TU 
- รับเงินค่าถงัแช่กุง้จาก TU 
- รับเงินค่าถงัแช่กุง้จาก PPC 

 
5.00 
0.51 

 
-- 
-- 

 
-- 

0.72 
 

0.44 
0.88 

3. บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ  ากดั      
(บริษทัร่วม 25.00%) 

นายเชง นิรุตตินานนท ์ กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

 

 

 

 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย: 
- ซ้ือวตัถุดิบ (หวัปลา) จาก TU 
- ซ้ือสินคา้ จาก PPC 
- จ่ายค่าพิมพง์านให ้TUG 

- ขายวตัถุดิบ (Topping ส าหรับ PF) ให ้TUM 
- ขายสินคา้ (ซูริมิน าเขา้จากเวยีดนาม) ให ้TU 
- ขายสินคา้ (ปูเทียม ปูอดั และซูริมิ) ให ้PPC 
- ขายสินคา้ (ปูอดัเพื่อผลิตต่อเป็นอาหารแมว) ให ้SC 
- ขายสินคา้ (ปูอดั เตา้หูป้ลา) ให ้TUO 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย: 
- จ่ายค่าบริการฝากเก็บสินคา้ ให ้TU  
- จ่ายค่าบริการแพค็ปูอดัและห่อสาหร่ายให ้PPC 

- รับค่าบริการส่งสินคา้ จาก PPC 
- รับค่าบริการส่งสินคา้ จาก TU  

 
0.59 
0.25 

-- 

27.92 
7.97 
1.23 
0.06 
0.05 

 
6.30 
0.53 

0.06 
0.06 

 
0.63 
1.08 
0.14 

23.93 
6.26 
1.67 
0.66 
0.01 

 
0.36 

-- 

0.05 
0.05 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ที่ถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

4. บริษทั จนัศิริ เรียล เอสเตท จ ากดั  นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
นายเดชพล จนัศิริ 
(บุตรนายไกรสร จนัศิริ) 
นายดิสพล จนัศิริ 
(บุตรนายไกรสร จนัศิริ) 
นายไกรสร จนัศิริ 
นางบุษกร จนัศิริ 
(คู่สมรสนายไกรสร จนัศิริ) 
นายชวน ตั้งจนัสิริ 

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% 
 

- 

ค่าเช่าสามารถ
เทียบกบัอตัรา
ค่าเช่าในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

และผูเ้ช่ารายอ่ืน 

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน  ประกอบด้วย :- TU, 
TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านกังาน
กรุงเทพฯ เน่ืองจากบริษทัจ าเป็นตอ้งมีส านักงานในกรุงเทพฯ 
เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยท าสัญญาเช่ากับบริษทั 
จนัศิริ เรียล เอสเตท จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือ พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ในอัตราค่าเช่า 270 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และค่าบริการ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้ งน้ี 
เป็ น ค่ า เช่ า เฉ พ าะ พ้ื น ท่ี เช่ า ท่ี ก าหน ด เท่ านั้ น  ไ ม่ รวม
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ โดยมีก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 
ปี และจะครบก าหนดในเดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงได้รับการ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแลว้ 

35.55 66.78 

5. บริษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ ากดั นายเชง นิรุตตินานนท ์ กรรมการ 50,000 25.0% ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซ้ือวตัถุดิบ (กา้งปลา หวัปลา) จาก SC 

- ขายวตัถุดิบ (น ้ามนัปลา น ้าน่ึงปลา ปลาป่น) ให ้TFM 
- ขายส่วนผสมส าหรับผลิตอาหารสัตวเ์ล้ียงให ้SC 

 
74.12 

71.85 
-- 

 
79.74 

91.52 
1.69 

6. บริษทั ที.ซี. ยเูน่ียน อโกรเทค จ ากดั นายเชง นิรุตตินานนท ์ กรรมการ 496,000 49.6% ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซ้ือวตัถุดิบ (เศษซาก) จาก TU 
- ซ้ือวตัถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM 

- ขายวตัถุดิบ (ปลาและกระดูกปลาป่น) ให ้TFM  

รายการที่เกีย่วกบัทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าน ้ามนัโซล่า บริการตกัถงัปลา ให ้TU 
- จ่ายค่าไมพ้าเลทให ้TUM 
- ขายเคร่ืองท าความเยน็ (มือสอง) ให ้TU 

 
380.65 
338.59 

199.79 

 
0.26 

-- 
-- 

 
309.81 
363.68 

159.04 

 
0.30 
0.01 
1.00 

-- 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ท่ีถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

6. บริษทั ที.ซี. ยเูน่ียน อโกรเทค จ ากดั (ต่อ)      รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน ประกอบดว้ย:- TU จ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับพ้ืนท่ีส านกังานและโรงงานพร้อม
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
เน่ืองจากบริษทัจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการขยายก าลงัการผลิต
ในส่วนของไลน์ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ โดยอตัราค่าเช่า
และค่าบริการ 471,995 บาทต่อเดือน ค่าเช่าระบบท าความเยน็ 
54,780 บาทต่อเดือน และเป็นค่าเช่าเฉพาะพ้ืนท่ีเช่าและ
อุปกรณ์บางส่วนท่ีก าหนดเท่านั้น ส าหรับค่าสาธารณูปโภคจะ
คิดค่าใชจ่้ายตามการใชง้านจริง โดยสัญญาเช่าดงักล่าวมี
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบก าหนดใน
เดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการเรียบร้อยแลว้ 

23.51 21.78 

7. บริษทั ไวยไทย จ ากดั นายเชง นิรุตตินานนท ์
นายไกรสร จนัศิริ 
นางจินตนา นิรุตตินานนท ์
(คู่สมรสนายเชง นิรุตตินานนท)์ 
นายชวน ตั้งจนัสิริ 
นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
นายนคร นิรุตตินานนท ์
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท)์ 
 

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
เทียบเท่า
Supplier
ทัว่ไป 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ เน่ืองจากเป็น Supplier ประจ า จึง
ติดต่อประสานงานไดส้ะดวกและรวดเร็ว ประกอบดว้ย:- 
- รับค่าหวัลากตูสิ้นคา้ จาก TUM 
- รับค่าหวัลากตูสิ้นคา้ จาก TU 
- รับค่าหวัลากตูสิ้นคา้ จาก APC 
- รับค่าหวัลากตูสิ้นคา้ จาก SC 
ซ่ึงรายการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัส าหรับการท ารายการเก่ียวโยง 
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2554 เรียบร้อยแลว้ 

 
 

42.98 
7.44 
3.75 
0.33 

 
 
 

 
 

33.87 
9.24 
2.72 
0.34 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ที่ถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

8. บริษทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตีล จ ากดั นายเชง นิรุตตินานนท ์
นายชวน ตั้งจนัสิริ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

20,000 
5,000 

 

40.0% 
10.0% 

 

ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการเกีย่วกบัทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 

- รับค่าตูรี้ทอร์ต ตูอ้บปลา ถงัละลายปลาไฟฟ้า ระบบเมนท่อ
น ้าใหม่ เคร่ืองตดัหัวปลาโครงหลงัคาโรงงานและเคร่ืองมือ
ต่างๆ จาก TUM   

- รับเงินมดัจ างานก่อสร้างจาก TUM 
- รับค่าสายพานล าเลียงปลาและถงั ดั้มเปอร์เทปลา ตูอ้บปลา 
ตูร้ถขนปลา เคร่ืองท าความเยน็ เครืองตดัหางและตดัตาปลา
และเคร่ืองมือต่างๆ จาก TU 

- รับค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ซ่อมแซมโรงงานและเคร่ืองจกัร 
จาก TUM 

- รับค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเคร่ืองจกัร จาก 
SC 

- รับค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเคร่ืองมือ จาก  
TU 

- รับเงินค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC 
ซ่ึงรายการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัส าหรับการท ารายการเก่ียวโยง 
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2554 เรียบร้อยแลว้ 

 

131.91 
 
 

21.36 
17.59 

 
 

10.40 
 

0.12 
 

0.12 
 

-- 
 
 

 

107.27 
 
 

15.62 
18.99 

 
 

7.67 
 

0.05 
 

0.90 
 

0.17 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ที่ถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการที่เก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

9. บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จ ากดั 
(บริษทัร่วม 48.97%) 

นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
 

กรรมการ 
 

1 
 

0.0% 
 

ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซ้ือวตัถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM  
- ซ้ือวตัถุดิบ (เศษซาก) จาก TU 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบริหารการขายให ้TUM  

รายการเกีย่วกบัทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- รับเงินค่าเคร่ืองตดัหวัปลาจาก TU  

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน ประกอบดว้ย:-  
- ค่าเช่าส านกังาน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ให ้TUM 

รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบดว้ย:- 
-  TNFC รับดอกเบ้ียจาก TUM (ผูล้งทุนใน TNFC) ณ 31 ธ.ค. 

61 จ านวนเงินกูร้ะยะส้ันเท่ากบั 92.6 ลา้นบาท  

 
59.05 
18.22 

 
5.78 

 
-- 

 
2.08 

 
1.08 

 
59.35 

3.66 

 
4.43 

 
4.10 

 
1.80 

 
1.02 

10. บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ  ากดั  
(บริษทัร่วม 20.00%) 

นายไกรสร จนัศิริ 
นายเชง นิรุตตินานนท ์
นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

475,000 
250,000 
8,333 

 

9.5% 
5.0% 
0.2% 

ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก TU 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก PPC 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก SC 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก TUM 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก APC 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก TUG 
- รับค่าบริการจดัซ้ือจดัจา้งและประมูลผา่นเวบ็ไซตจ์าก TFM 

รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบดว้ย:- 
- รับดอกเบ้ียจาก TUG ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มียอดเงินกูค้งเหลือ 

 
1.70 
0.47 
0.41 
0.37 
0.08 
0.04 
0.02 

 
0.06 

 
2.21 
0.47 
0.75 
1.07 
0.22 
0.13 
0.02 

 
0.27 
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บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ช่ือ-สกุล ผูเ้ก่ียวขอ้ง ต าแหน่งท่ี 
TU 

จ านวนหุน้ที่ถือใน
บริษทัท่ีเก่ียวโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการท่ีเก่ียวโยง 2560 
(ลา้นบาท) 

2561 
(ลา้นบาท) 

11. บริษทั แฟคตอร่ี สตอเรจ เซอร์วสิ จ  ากดั  นายนคร นิรุตตินานนท ์
(บุตรนายเชง นิรุตตินานนท)์ 
 

ญาติสนิท
กรรมการ 

 

300,000 
 

 

60.0% 
 

 

ค่าเช่าสามารถ
เทียบกบัอตัรา
ค่าเช่าในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

 

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน ประกอบด้วย:- TUM 
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการส าหรับพ้ืนท่ีส านักงานและโรงงาน 
รวมทั้ งค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานแลว้เสร็จช่วงปลายปี 2561 เพื่อรับรอง
ความยืดหยุ่น (Backup Plant) ในช่วงแรกของการ Ramp-Up 
ระบบ Automated Packing Lines โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมี
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 1 ปี และจะครบก าหนดใน
เดือนธันวาคม  2562 ซ่ึ งได้ รับการอนุมัติจาก ท่ีประชุม
คณะกรรมการเรียบร้อยแลว้ 

39.98 31.95 

12. บริษทั ฟิล-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ  ากดั
(Phil-Union Frozen Foods, Inc.) 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

นายเชง นิรุตตินานนท ์ กรรมการ 149,996 100.0% ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซ้ือสินคา้จาก APC  

- ขายสินคา้ให ้COSF  

 
7.23 

1,087.72 

 
6.91 

998.40 

13. บริษทั นิวเซนจูร่ี พร้ินต้ิง แอนด ์
แพคเกจจ้ิง จ ากดั 

นายเชง นิรุตตินานนท ์
 

กรรมการ 
 

25,000 
 

55.6% 
 

ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย: 
- รับค่าจา้งท าบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) จาก SC 

 
1.99 

 
2.52 

14. แพรุ่งทิวา (บุคคลธรรมดา) น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ 
(นอ้งนายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ) 

ญาติสนิท
กรรมการ 

เจา้ของ 100.0% ราคาตลาด
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ขายวตัถุดิบ (กุง้) ให ้PPC 

 
1.87 

 
1.06 

15. บริษทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ 
จ  ากดั 

นายไกรสร จนัศิริ          
นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
นายเดชพล จนัศิริ 
(บุตรนายไกรสร จนัศิริ) 
นายดิสพล จนัศิริ 

(บุตรนายไกรสร จนัศิริ) 

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
เทียบเท่า

ลูกคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกจิปกติ ประกอบดว้ย:- 

- ซ้ืออาหารปลาและลูกปลานวลจนัทร์จากฟาร์มทดลองของ 
TFM 

 

 

35.77 

 

72.98 
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หมายเหต:ุ - รายการธุรกิจปกติ เป็นการซ้ือขายวตัถุดิบตามธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และไดรั้บอนุมติัหลกัการจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 20 
สิงหาคม 2551 

- รายการท่ี 9-10 และ 15 กรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ก่ นายไกรสร จนัศิริ นายเชง นิรุตตินานนท ์นายชวน ตั้งจนัสิริ นายธีรพงศ ์จนัศิริ ถือหุน้ในบริษทั
ท่ีเก่ียวโยงกนัไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน แต่เป็นกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นกบับริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั เอเชีย-แปซิฟิค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั 
ซ่ึงเป็นนายหนา้รับประกนัภยั โดยมีลกัษณะความสมัพนัธก์บับริษทัฯ เน่ืองจากมีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือนายชวน ตั้งจนัสิริ และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายคา่เบ้ียประกนัภยัผา่นบริษทัทั้ง
สอง ดงัน้ี 

- ปี 2560 เป็นเงินรวมสองบริษทั 120.65 ลา้นบาท 
- ปี 2561 เป็นเงินรวมสองบริษทั 129.68 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั - กรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัของปี 2561 แลว้มีความเห็นวา่ รายการซ้ือขายผลิตภณัฑ ์และบริการ
รวมถึงรายการซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งกนั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของบริษทั และเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยการเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัได้
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และราคาเป็นไปตาม
กลไกการแข่งขนัหรือเป็นราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการท ารายการกบับุคคลภายนอก



                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561 
 

(168)  

นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนั 
(1)  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัส่งให้แก่บริษทั เพ่ือเป็น

ขอ้มูลในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการจดัส่งรายงานดงักล่าวท่ีเป็นปัจจุบันทุก 6 
เดือน  

(2)  หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3)  ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการเก่ียวโยงท่ีมีสาระส าคัญต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้รายการท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมี
เง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการได ้(ตาม พรบ.
หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 89/12) 

(4)  ปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินการของบริษทั เม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน กลต. และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

(5) ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการท่ีเหมือนหรือมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก 

(6) ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการท า
รายการระหวา่งกนั 

มาตรการในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัจึงก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูต้รวจสอบการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้
บริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ รายการระหวา่งกนัไดก้ระท า
อยา่งยติุธรรม โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
(Fair and at arm’s length) และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัจะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว โดย
บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นรายงานประจ าปี รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1)  

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัยงัคงมีการท ารายการระหว่างกันกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันต่อไปในอนาคต เน่ืองจากการท าธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการ

ด าเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยก าหนดราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญาทางการคา้ เพื่อให้มัน่ใจว่าราคาดังกล่าว
สมเหตุสมผลและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บเป็นส าคญั รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะท า
หนา้ท่ีเป็นผูดู้แลและตรวจทานการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ
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ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ ไม่
มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมและไม่อยูใ่นท่ีประชุมนั้น ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายส าหรับรายการระหวา่งกนัแยกตามลกัษณะรายการ ดงัน้ี 

รายการระหวา่งกนั นโยบาย 

1) รายการซ้ือขายสินคา้ธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติ 

ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก หรือเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

2) รายการซ้ือขายทรัพยสิ์นและการใหบ้ริการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบกบัขอ้มูล
การท ารายการกบับริษทัอ่ืนๆ ถึงขอ้ดีและขอ้เสียต่างๆ ท่ีตามมาก่อนตดัสินใจ
เข้าท ารายการดังกล่าว และหากมีความจ าเป็นต้องน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติอนุมติั ก็จะตอ้งกระท าแลว้แต่
กรณีไป 

3) รายการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี) ตามความจ าเป็นและความสะดวกในการท างาน ตลอดจนท าเลท่ีตั้ง รวมทั้ง
พิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเง่ือนไขต่างๆ กบัราคาตลาดทัว่ไปในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกัน และหากมีมูลค่าท่ีถือเป็นสาระส าคัญมากต้องน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขอมติอนุมติั ก็จะตอ้งกระท าแลว้แต่กรณีไป 

4) รายการการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 1. พิจารณาขอ้มูลของผูกู้เ้บ้ืองตน้ ดงัน้ี 
-  เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีทั้งยอดขายและผล
ก าไร 

-  เป็นบริษทัท่ีมีฐานะการเงินดี และมีก าไรสะสม 
-  เป็นการกูย้ืมเพ่ือน าไปลงทุนดา้นทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได ้เช่น การ
ขยายโรงงาน การซ้ือเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

-  บุคคลท่ีเก่ียวโยงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัถือเป็น Strategic Partner ต่อ
การด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะสามารถช่วยเหลือในเร่ืองของกลยทุธ ์

-  กูย้มืตามความจ าเป็นและเป็นเงินกูร้ะยะสั้นๆ 

2. อตัราดอกเบ้ียส าหรับการกูย้มืตอ้งไม่ต ่ากวา่ตน้ทุนของเงินทุนท่ีบริษทัมีอยู่
หรือท่ีตอ้งกูย้มืมาในเวลานั้น 

3. จ านวนเงินท่ีขอกูย้ืมรวมทั้งอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาการกู้ยืมจะตอ้ง
ได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบริหารและอาจตอ้ง
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอมติอนุมติั
แลว้แต่กรณีตามหลกัเกณฑ์ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ผูส้อบ
บญัชีเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น  ในการตรวจสอบผูส้อบ
บญัชีไดใ้ชดุ้ลยพินิจ การสงัเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ 

(ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม    ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                    (หน่วย: พนับาท) 

งบดุล 2559 % 2560 % 2561 % 

สินทรัพย์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       

     - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 976,122 0.69 814,911 0.56 1,585,654 1.12 

     - เงินลงทุนระยะสั้น - - 63,560 0.04 -  

     - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,412,244 11.53 16,343,842 11.19 16,018,214 11.29 

     - เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 69,870 0.05 170,850 0.12 

     - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - - - - - 

     - สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 39,626,191 27.83 43,184,178 29.56 38,371,250 27.04 

     - ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ฯ ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 854,832 0.60 725,121 0.50 616,621 0.43 

     - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,176,674 0.83 1,335,393 0.91 1,768,512 1.25 

     - สินทรัพยท่ี์จดัประเภทไวเ้พื่อขาย 1,032,461 0.72 33,941 0.02 489,926 0.34 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 60,078,524 42.20 62,570,816 42.83 59,021,027 41.59 

เงินลงทุนและเงินให้กูย้มื 13,775,205 9.68 11,881,347 8.13 11,134,738 7.85 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 12,372,040 8.69 11,278,588 7.72 11,198,832 7.89 

      ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 46,872,778 32.93 50,495,812 34.56 52,680,492 34.52 

      หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (23,574,721) (16.56) (25,217,106) (17.26) (26,175,092) (18.44) 

      หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (17,491) (0.01) (17,227) (0.01) (29,101) (0.02) 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ 23,280,566 16.36 25,261,479 17.29 26,476,299 18.66 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม – สุทธิ 29,582,576 20.78 30,851,485 21.12 29,406,620 20.72 

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน – สุทธิ 1,713,481 1.20 1,866,384 1.28 1,504,416 1.06 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 704,258 0.49 1,079,837 0.74 1,422,412 1.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 858,813 0.60 1,301,879 0.89 1,751,738 1.23 

รวมสินทรัพย์ 142,365,463 100.00 146,091,815 100.00 141,916,082 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)   ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

งบดุล 2559 % 2560 % 2561 % 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

หน้ีสินหมุนเวียน       

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 36,905,656 25.92 15,245,774 10.44 13,375,376 10.43 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,428,944 12.24 19,822,673 13.57 19,726,069 13.55 

- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,000 0.05 119,300 0.08 92,600 0.08 

- เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 764,733 0.54 849,286 0.58 146,963 0.58 

- ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,499,835 1.76 - - 9,148,592 6.45 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 82,308 0.06 47,257 0.03 39,001 0.03 

- ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 291,838 0.20 15,972 0.01 438,669 0.31 

- เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ฯ ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 596,375 0.42 324,322 0.22 207,196 0.14 

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินท่ีจดัประเภทไวเ้ผ่ือขาย 595,164 0.42 232,902 0.16 352,689 0.25 

     รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 59,241,853 41.61 36,657,486 25.09 43,527,155 30.67 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 963,325 0.68 14,711,748 10.07 14,568,721 10.27 

หุ้นกู ้– สุทธิ 24,417,199 17.15 36,168,880 24.76 27,013,896 19.03 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 10,307,150 7.24 10,502,309 7.19 10,312,266 7.27 

รวมหน้ีสิน 94,929,527 66.68 98,040,423 67.11 95,422,038 67.24 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนจดทะเบียน 1,492,954  1,492,954  1,492,954  

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,192,954 0.84 1,192,954 0.82 1,192,954 0.84 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19,948,329 14.01 19,948,329 13.65 19,948,329 14.06 

ก าไรสะสม       

     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 149,295 0.10 149,295 0.10 149,295 0.10 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,528,035 18.63 29,044,995 19.88 29,547,602 20.82 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (4,575,938) (3.21) (6,051,921) (4.14) (7,604,709) (5.36) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,193,261 2.95 3,767,740 2.58 3,260,573 2.30 

รวมส่วนของเจา้ของ 47,435,936 33.32 48,051,392 32.89 46,494,044 32.76 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 142,365,463 100.00 146,091,815 100.00 141,916,082 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท) 9.06  9.28  9.06  

จ านวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 4,771,815  4,771,815  4,771,815  
 



                                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561 
 

(172)  

งบก าไรขาดทุนรวม   ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                                                             (หน่วย: พนับาท) 
 2559 % 2560 % 2561 % 

รายได ้       

     รายไดจ้ากการขาย 134,375,112 100.00 134,937,268 100.00 133,284,638 100.00 
     รายไดอ่ื้น 1,341,693 1.00 3,440,094 2.55 3,175,850 2.38 

                        รวมรายได ้ 135,716,805 101.00 138,377,362 102.55 137,460,480 102.38 

ค่าใชจ่้าย       

     ตน้ทุนขาย 114,448,218 85.17 115,627,578 85.69 114,393,062 85.83 
     ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,627,385 4.93 6,930,548 5.14 6,845,471 5.13 
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,494,247 4.83 7,457,811 5.53 8,803,284 6.60 
     ตน้ทุนทางการเงิน 1,571,668 1.17 2,135,864 1.58 2,025,349 1.52 
     ค่าใชจ่้ายอ่ืน 54,960 0.05 2 0.00 167,812 0.13 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 

6,520,327 4.85 6,225,559 4.61 4,225,510 3.17 

     ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 194,305 0.15 456,329 0.34 263,170 0.20 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,714,632 5.00 6,681,888 4.95 4,488,680 3.37 
     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (582,529) (0.44) 65,114 0.05 (121,120) (0.09) 
      ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (271,953) (0.20) (286,327) (0.21) (713,090) (0.54) 

ก าไรสุทธิ 5,860,150 4.36 6,460,678 4.79 3,654,470 2.74 

หกั ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (605,718) (0.45) (471,491) (0.35) (398,259) (0.30) 

ก าไรส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่ 5,254,432 3.91 5,989,184 4.44 3,256,211 2.44 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ถวัเฉล่ีย (บาท) 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 

1.10 
4,772 

 1.25 
4,772 

 0.68 
4,772 

 

จ านวนหุน้ ณ วนัปลายงวด (ลา้นหุ้น) 4,772  4,772  4,772  

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 0.25  0.25  0.25  
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งบกระแสเงนิสดบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงิน 2559 2560 2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ 6,442,689 6,361,739 3,663,757 
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิใหเ้ป็นเงินสดสุทธิ 4,642,512 4,144,045 5,976,560 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (1,608,720) (2,830,471) 3,658,891 
จ่ายภาษีเงินได ้ (1,706,592) (857,544) (433,245) 

เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 7,769,889 6,817,769 12,865,963 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 8,481 (50) 360 
ขาย (ซ้ือ) สินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,932,928) (4,736,832) (4,898,256) 
เงินใหกู้ย้มืลดลง (เพ่ิมข้ึน)  (12,133,558) (63,318) (100,980) 
เงินรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะส้ัน - (63,560) 63,560 
ดอกเบ้ียรับ 8,310 568,147 810,195 
เงินปันผลรับ 134,490 169,902 195,505 
เงินสดรับ (จ่าย) เพ่ือเงินลงทุนระยะยาวและลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม และการร่วมคา้ 

(13,484,581) 1,701,397 526,341 

เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (29,399,786) (2,424,314) (3,403,275) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะส้ันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 17,440,397 (21,545,556) (1,832,611) 
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,552,326) 14,104,479 (865,245) 
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - (83,429) - 
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงิน (1,268,247) (2,076,514) (1,925,341) 
หุน้กูเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 10,672,289 9,477,856 - 
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (64,515) (96,977) (47,953) 
จ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยจากการ
เปล่ียนแปลงเงินลงทุน 

(1,960,585) (932,752) (503,074) 

รับจากการเรียกช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม 

- - 119,673 

จ่ายเงินปันผล (3,465,718) (3,398,742) (3,699,002) 
เงินสดสุทธิไดจ้าก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 19,801,295 (4,551,635) (8,703,734) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (30,845) (84) (21,001) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนสุทธิ (1,859,447) (158,264) 737,953 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,590,306 730,859 572,595 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 730,859 572,595 1,310,548 
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บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) 
ภาพรวม 

ในคร่ึงหลงัของปี 2561 ธุรกิจหลกัของบริษทัไดมี้การฟ้ืนตวัอยา่งมีนยัส าคญั แมว้า่การด าเนินธุรกิจจะมีความทา้ทายอยา่งมากใน
ไตรมาสท่ี 1 และ 2 เน่ืองจากภาวะราคาวตัถุดิบท่ีมีความผนัผวนและค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน ผลประกอบการไดป้รับตวัดีข้ึนตามล าดบัโดย
บริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานปรกติไตรมาส 3 ท่ีสูงสุดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และยอดขายรายไตรมาส 4 ท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 
บริษทัยงัสามารถบนัทึกกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในระดบัสูงซ่ึงท าให้สามารถจ่ายเงินปันผลและช าระหน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมียอดขายรวมส าหรับปี 2561 เท่ากบั 133,285 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากยอดขายท่ีปรับตวัลดลง 
ร้อยละ 3.4 ในไตรมาส 1 แต่กลบัมาเติบโตข้ึนร้อยละ 0.8 ในไตรมาส 2 รวมไปถึงการแขง็ค่าข้ึนของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั
อ่ืน และการท่ีมีรายไดจ้ากธุรกิจในต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูง โดยเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผลให้ยอดขายไดป้รับตวัลดลง แต่อย่างไรก็ดี 
บริษทับนัทึกยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 4.1 พนัลา้นเหรียญ ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหน้า โดยการ
เพ่ิมข้ึนของยอดขายนั้นส่วนมากมาจากปริมาณการขายท่ีปรับเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  

ในปี 2561 น้ี บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ 5,191 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซ่ึงการ
ปรับตวัลดลงของก าไรนั้นเป็นผลมาจากผลประกอบท่ีทา้ทายในไตรมาส 1 และการท่ีบริษทัไม่มีการบนัทึกรายการพิเศษท่ีเป็นบวกเช่นท่ี
เกิดข้ึนในปี 2560 แมว้า่ไตรมาส 1 จะเป็นไตรมาสท่ีทา้ทาย แต่ในคร่ึงหลงัของปีบริษทัก็สามารถฟ้ืนตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
โดยก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัในคร่ึงหลงันั้นไดป้รับเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 44 จากช่วงเดียวกนัในปี 2560  

บริษทัมีก าไรสุทธิตามหนา้งบการเงิน 3,256 ลา้นบาท ซ่ึงรวมรายการพิเศษดงัต่อไปน้ี  
1) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคิดเป็นมูลค่า 1,359 ลา้นบาท (ไตรมาส 2)  
2) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดธุรกิจแซลมอนแช่เยน็ในสกอตแลนดมู์ลค่า 489 ลา้นบาท (ไตรมาส 3 และ 4)  
3) การดอ้ยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเล้ียง  มูลค่า 87 ลา้นบาท (ไตรมาส 4) 

กระแสเงินสดในปี 2561 เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ระดบัสูงถึง 8,401 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ท่ีปรับตวัสูงข้ึน และการควบคุมสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิของ
บริษทัปรับตวัลดลง 3,506 ลา้นบาท จาก 66,419 ลา้นบาทมาอยูท่ี่ 62,913 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 
2561 เท่ากบั 1.35 เท่า ซ่ึงลดลงจากระดบั 1.38 เท่า ณ ส้ินปี 2560 

 กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) ประสบภาวะรายไดล้ดลงเล็กนอ้ย ในขณะท่ีก าไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูปลดลงเลก็นอ้ยเพียงร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจากราคาวตัถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากข้ึนส่งผลใหอ้ตัราการ
ท าก าไรของธุรกิจฟ้ืนตวัสู่ระดบัปรกติมากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (Frozen and Chilled 
Seafood and Related Business) ยอดขายปรับลดลงร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า การปรับตวัแข็งค่าข้ึนของเงินบาทเม่ือเทียบกบั
สกุลเงินหลกัอ่ืนและราคากุง้ในประเทศท่ีปรับลดลงส่งผลให้ยอดขายปรับตวัลดลง แมว้า่ปริมาณขายจะปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 ก็ตาม 
บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว ์ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่า และธุรกิจอ่ืน (PetCare, Valued-added and Other Business) 
ซ่ึงยงัคงมียอดขายท่ีเติบโตดีแมว้า่เงินบาทจะปรับแขง็ค่าข้ึนก็ตาม  

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีสัดส่วนรายไดสู้งท่ีสุดถึงร้อยละ 46 ของยอดขายรวม ส่วนยอดขายกลุ่มธุรกิจ
อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขายรวม ซ่ึงลดลงจากระดับร้อยละ 41 ในปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากราคาวตัถุดิบกุง้ปรับลดลงและค่าเงินเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินบาท ส่งผลใหย้อดขายในรูปเงินบาทลดลงตามไป
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ดว้ย แต่อย่างไรก็ดีปริมาณขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นยงัคงปรับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า
เน่ืองจากบริษทัสามารถขายสินคา้กุง้ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

ส าหรับยอดขายรายภูมิภาคในปี 2561 สหรัฐอเมริกายงัคงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยมีส่วนแบ่งยอดขายร้อยละ 38 ยอดขาย
จากภูมิภาคยโุรปมีส่วนแบ่งยอดขายร้อยละ 30 ยอดขายภายในประเทศมีส่วนแบ่งยอดขายร้อยละ 11 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9 ในปีก่อนหนา้ 
เน่ืองจากบริษทัไดป้รับราคาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบ การมุ่งท าการตลาดในประเทศมากข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน
เม่ือเทียบกบัค่าเงินสกลุหลกั และความร่วมมือกบับริษทัในเครือท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการขายให้กบัธรรมชาติซีฟู้ดซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนถือ
หุ้นในปีท่ีผ่านมา ตลาดญ่ีปุ่นยงัคงมีส่วนแบ่งยอดขายท่ีร้อยละ 6 ในขณะท่ีตลาดอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงตลาดแอฟริกาและประเทศท่ีเหลือใน
เอเชียรวมกนัมีส่วนแบ่งยอดขายท่ีร้อยละ 16 ของยอดขายรวม ส าหรับกลยทุธ์การเติบโตในตลาดจีนโดยความร่วมมือกบัธรรมชาติซีฟู้ด
ในธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) คาดวา่จะส่งผลใหเ้กิดการเติบโตของตลาดจีนในปี 2562 เป็นตน้ไป 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2561 ไดแ้ก่ 

1. ราคาวตัถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากข้ึน 
ราคาวตัถุดิบปลาทูน่าปี 2561 เฉล่ียอยู่ท่ี 1,400-1,700 เหรียญสหรัฐต่อตนั ราคาวตัถุดิบปลาทูน่าท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึนส่งผลให้

อตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปฟ้ืนตวัข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดยธุรกิจรับจา้งผลิตนั้นมีการฟ้ืนตวัของอตัราก าไร
อยา่งชดัเจนในปี 2561 โดยแมว้า่อตัราก าไรจะทา้ทายในช่วงไตรมาส 1 อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปนั้นยงัปรับลดลง
เพียงร้อยละ 0.13 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 16.9 ในปี 2561 

2. ธุรกิจลอ็บสเตอร์ฟ้ืนตวั 
อตัราก าไรของธุรกิจลอ็บสเตอร์ในปีน้ีไดป้รับฟ้ืนตวัข้ึนเป็นคร้ังแรกนบัจากปี 2559 เน่ืองจากการผลิตท่ีปรับตวัดีข้ึน การปรับราคา

ให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบมากข้ึน และยอดขายล็อบสเตอร์ท่ียงัมีชีวิตไปยงัประเทศจีนท่ีปรับตวัสูงข้ึนส่งผลให้อตัราการท าก าไรของ
ธุรกิจลอ็บสเตอร์ฟ้ืนตวัดีข้ึน โดยก าไรขั้นตน้ของธุรกิจลอ็บสเตอร์ในปี 2561 อยูท่ี่ระดบั 250 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขั้นตน้ปรับข้ึนมา
อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 1.1 ในปี 2560 

3. รายการค่าใชจ่้ายพิเศษทางกฎหมาย  
ในไตรมาส 2 Chicken of the Sea ไดช้ าระค่าชดเชยกบัร้านคา้ปลีก Walmart ภายใตค้ดีต่อตา้นการผกูขาด (Antitrust) และคดีอ่ืนๆ 

เป็นมูลค่า 44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

4. การปิดธุรกิจแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนดท่ี์ประสบผลการด าเนินงานขาดทุน  
หลังจากท่ีบริษัท Européenne de la Mer (ESCo) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ ได้แจ้งยกเลิกส่วนงานแซลมอนแช่เย็นในประเทศ

สกอตแลนด์ ดงันั้น ESCo จึงไดปิ้ดตวัลง เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดธุรกิจ ESCo เป็น
มูลค่า 489 ลา้นบาท 

5. การลงทุนเชิงกลยทุธ์ใน เรด ลอ็บสเตอร์ ช่วยผลกัดนัการเติบโตของก าไรสุทธิ  
ในปี 2559 ไทยยเูน่ียนไดเ้ขา้ลงทุนเชิงกลยทุธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัผูด้  าเนินกิจการภตัตาคารอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 575 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปีน้ีเงินลงทุนดงักล่าวไดส้ร้างก าไรใหบ้ริษทั มูลค่าสุทธิ 456 ลา้นบาทโดย
ส่วนมากอยูใ่นรูปแบบของเงินปันผลรับและเครดิตภาษี แมว้า่ ผลการด าเนินงานของ เรด ลอ็บสเตอร์ มีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง แต่ผลการ
ด าเนินงานดงักล่าวยงัต ่ากวา่ท่ีบริษทัตั้งเป้าไวแ้ละยงัคงประสบภาวะขาดทุนสุทธิในปี 2561 



                                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ปี 2561 
 

(176)  

6. ความผนัผวนของค่าเงิน  
ยอดขายของบริษทักวา่ร้อยละ 90 อยูใ่นรูปสกลุเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนมากเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ เงินยโูร และเงินปอนด ์

ตามล าดบั แมว้่าในระหว่างปีค่าเงินบาทไดแ้ข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอยา่งมีนัยส าคญั ดงันั้น บริษทัจึงมียอดขายปี 2561 
ลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อนหนา้ แต่อยา่งไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนออก ยอดขายของบริษทันั้นจะมีการเติบโตร้อยละ 
3.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และดว้ยการจดัการอตัราแลกเปล่ียนอยา่งเขม้งวด บริษทัจึงมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนไดม้ากถึง 972 ลา้น
บาท ซ่ึงเกิดจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนในระหวา่งปี  

7. การควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ในปีน้ีบริษทัยงัคงเน้นการควบคุมค่าใชจ่้าย การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน และการริเร่ิมกิจกรรมควบคุมการใชจ่้าย

ใหม่ๆ ดงันั้น ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจึงไดมี้การลดลงถึงร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารต่อยอดขายทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 10.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แมว้า่ยอดขายจะลดลงจากปีก่อนเพียงเลก็นอ้ยก็ตาม  

8. ระดบัหน้ียงัคงอยูสู่งกวา่เป้าหมาย 
แมว้า่ บริษทัจะมีผลประกอบการก าไรลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ แต่บริษทัยงัคงมีกระแสเงินสด (Free Cash Flow) ไดม้ากถึง 

8,401 ลา้นบาท ซ่ึงมากกวา่ในปี 2560 ถึงเกือบสามเท่า ซ่ึงกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั้นมาจากธุรกิจหลกัท่ีมีผลการด าเนินงานฟ้ืนตวั 
การจดัการเงินทุนหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัลดลง และเน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีอยู่ในระดบัสูง บริษทั
สามารถช าระหน้ีไดก้วา่ 3,506 ลา้นบาท ดงันั้น ณ ส้ินปี 2561 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเล็กนอ้ยมาอยูท่ี่ 1.35 เท่า 
เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 ท่ี 1.38 เท่า และโดยรวมแลว้อตัราส่วนดงักล่าวก็ยงัต ่ากวา่ขอ้จ ากดัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ี 2.0 เท่าอยูม่าก  

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป  
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายทั้งส้ิน 62,263 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 จาก 62,259 ลา้นบาทในปีก่อน ในขณะท่ีราคา

ขายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เน่ืองจากบริษทัไดป้รับสัดส่วนยอดขายสินคา้ท่ีมีราคาสูงและสินคา้มูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ปริมาณขายไดป้รับ
ลดลงร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน มาอยูท่ี่ 359,246 ตนั เน่ืองจากบริษทัลดการขายสินคา้ท่ีไม่ท าก าไรออกไป ดงันั้นอตัราก าไรขั้นตน้
ของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 17.0  

ราคาเฉล่ียปลาทูน่าพนัธ์ุ Skipjack (จากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก/ณ ท่าเรือกรุงเทพ) ลดลงร้อยละ 17.8 มาอยู่ท่ี 1,530 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั เทียบกบั 1,860 เหรียญสหรัฐต่อตนั เม่ือปีก่อน ซ่ึงแมว้า่ราคาวตัถุดิบจะปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรงในไตรมาส 1 ราคาปลาทู
น่าเฉล่ียรายไตรมาสนั้นมีเสถียรภาพและปรับตวัอยูท่ี่ 1,400-1,700 เหรียญสหรัฐต่อตนั ดงันั้นอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจอาหารทะเลแปร
รูปจึงไดรั้บผลกระทบอยา่งมากในไตรมาส 1 ก่อนท่ีจะปรับตวัข้ึนมาอยูใ่นระดบัปรกติมากข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดยเป็นผลมาจาก
การเจรจากบัคู่คา้อยา่งต่อเน่ืองและการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของบริษทัเอง  

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง มียอดขายทั้งส้ิน 52,793 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จาก 54,604 ลา้น

บาท เม่ือปีก่อน โดยการลดลงของยอดขายนั้นมาจากการท่ีราคากุง้ปรับตวัลดลงระหว่างปีเป็นหลกั แต่ความตอ้งการบริโภคท่ียงัคง
ปรับตวัสูงข้ึน ปริมาณขายผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 มาอยูท่ี่ 246,449 
ตนั โดยยอดขายมีการปรับลดลงเน่ืองจากการปิดตวัลงของธุรกิจแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด ์(ESCo) 

ส่วนราคาวตัถุดิบกุง้ขาวในปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 157 บาทต่อกิโลกรัม (ขนาดกุง้ 60 ตวัต่อกิโลกรัม) มีการปรับลดลงร้อยละ 14.6 จากราคา
เฉล่ียปีก่อน อตัราก าไรขั้นตน้กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับลดลงเลก็นอ้ยสู่ระดบัร้อยละ 9.1 ลดลงจาก
ร้อยละ 9.6 เม่ือปีก่อน เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐส่งผลกระทบต่ออตัราการท าก าไรของส่วน
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ธุรกิจ และบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะกระจายยอดขายมายงัตลาดภายในประเทศและตลาดอ่ืน นอกเหนือจากตลาดสหรัฐอเมริกาใหม้ากข้ึนและยงั
มุ่งเนน้ผลิตภณัฑมู์ลค่าเพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหมี้ผลก าไรฟ้ืนตวัข้ึนระหวา่งปี ยิ่งไปกวา่นั้นธุรกิจลอ็บสเตอร์ยงัมีผลการด าเนินงานท่ีปรับตวัดี
ข้ึนจากการผลิตท่ีดีข้ึน การปรับราคาใหส้อดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบมากข้ึน และยอดขายลอ็บสเตอร์ท่ียงัมีชีวติไปยงัประเทศจีนท่ีสูงข้ึน 

การจดัการทางการเงนิและการลงทุน 
ในปี 2561 บริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมทางการเงินและการลงทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. เข้าถือหุ้นร้อยละ 25.1 ของธรรมชาติซีฟู้ด ไทยยเูน่ียนไดเ้ขา้ถือหุ้นร้อยละ 25.1 ของธรรมชาติซีฟู้ดเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งใน
ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย โดยบริษทั ธรรมชาติซีฟู้ด ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีแนวคิด 2 รูปแบบ คือ 
เดอะ ดอค ซีฟู้ดบาร์ (The Dock Seafood Bar) เดอะ ล็อบสเตอร์ แล็บ (The Lobster Lab) ซ่ึงมี 8 สาขา นอกจากน้ียงัมีให้บริการ
แบบโอเชียนบาร์ (Ocean Bar) และยงัมีเคาน์เตอร์อาหารทะเลให้บริการสินคา้ทั้งแบบสดและแบบแช่แข็ง 158 แห่งในประเทศ
ไทย ไทยยเูน่ียนยงัไดน้ าธุรกิจ ลอ็บสเตอร์แลบ็ร่วมกบัแบรนด์สินคา้ คิงออสกา้ (King Oscar) เปิดตวัในร้านคา้ปลีกของกลุ่มอาลี
บาบาในเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยจะให้บริการอาหารแบบห่อกลบั (Take Away) และทานท่ีร้าน (Dine-in) โดยเน้นการ
ใหบ้ริการเมนูลอ็บสเตอร์สดๆ น าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

2. เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 45 ใน TUMD บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 45 ในบริษทั TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ปลาและอาหารทะเลท่ีเน้นคา้ปลีกและเป็นผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย และมีการด าเนินธุรกิจทั้งในกลุ่ม
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็งและเป็นเจา้ของแบรนด์อยา่ง มากูโร (Maguro) แคปตนัออฟเทสส์ (Captain of Tastes) และ
ไรบาร์ (Rybar) 

3. การปิดธุรกจิแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ที่ประสบผลการด าเนินงานขาดทุน หลงัจากท่ีบริษทั Européenne de la Mer 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ไดย้กเลิกส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ โดยการปิดกิจการภายใตก้ารด าเนินงานของ
บริษทั The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo)  เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการปิด
ธุรกิจ ESCo เป็นมูลค่า 489 ลา้นบาท 

แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
ในปี 2562 คาดวา่ ยอดขายจะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จาก 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  
1) การขยายธุรกิจเดิมท่ีมีอยูท่ ั้งจากการเพ่ิมปริมาณขาย  
2) การเติบโตจากการจดัตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ กล่าวคือหน่วยธุรกิจตลาดเกิดใหม่ หน่วยธุรกิจบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(Food Service) และหน่วยธุรกิจ Ingredients โดยจะมีการเติบโตโดยใชก้ารพฒันาสินคา้ใหม่ๆ คน้ควา้นวตักรรมการผลิต และเปิด
ตลาดใหม่  

3) การเพ่ิมความร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัในเครือ  
นอกจากความคาดหวงัในดา้นการเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ืองในปี 2562 บริษทัยงัคาดวา่อตัราการท าก าไรจะปรับตวัดีข้ึนในปี 

2562 เน่ืองจาก  
- การควบคุมตน้ทุนในการด าเนินงานในทุกส่วนงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
- การฟ้ืนตวัของธุรกิจลอ็บสเตอร์ในทวปีอเมริกาเหนือ 
- การปิดธุรกิจแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนดท่ี์ประสบผลการด าเนินงานขาดทุน  
- การเปิดตวัสินคา้นวตักรรมใหม่ๆ สู่สาธารณชน  
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ในปี 2562 บริษทัมุ่งท่ีจะใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานใน 5 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
1. การพฒันาการด าเนินงานของธุรกจิ 
• เจรจากบัคูค่า้และปรับราคาเพ่ือสะทอ้นตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริง  
• มุ่งควบคุมตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  

2. การเข้าซ้ือกจิการ และการควบรวมกจิการอย่างมปีระสิทธิผล 
• การลงทุนในบริษทั เรด ลอ็บสเตอร์ สนบัสนุน การเติบโตยอดขายและผลก าไร รวมถึงการขยายกิจการในระดบันานาชาติ 
• เพ่ิมการท างานร่วมกนัระหวา่งบริษทัในเครือทัว่โลกใหดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
• ใชค้วามระมดัระวงัในการเขา้ลงทุนในกิจการใหม่ๆ โดยมีแนวโนม้ท่ีจะมองหาการลงทุนเลก็ๆ มากกวา่การเขา้ซ้ือกิจการขนาดใหญ่  

3. ธุรกจิใหม่  
• มุ่งขยายตลาดในตลาดใหม่และใชแ้บรนดร์ะดบัโลกของบริษทัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน โดยเฉพาะในตลาดจีน 
• การเปิดตวัผลิตภณัฑ ์Ingredients ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเตม็รูปแบบ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากการผลิตของบริษทั 
ไดอ้ยา่งมีคุณค่าสูงสุด 

4. นวตักรรม 
• การขยายกรอบงานวจิยัของศูนยน์วตักรรม (Global Innovation Center: GIC) ใหค้รอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจอาหารสตัวเ์ล้ียงและกุง้ และ
มุ่งพฒันาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าให้กับวตัถุดิบท่ีเหลือใช้จากการผลิต และคน้ควา้นวตักรรม
ผลิตภณัฑป์ลาทูน่าอยา่งต่อเน่ือง  

• น านวตักรรมท่ีคน้ควา้โดยศูนยน์วตักรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นนวตักรรมสินคา้หรือนวตักรรมกระบวนการผลิตใหม่ๆ  
5. การด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยืน  
• มุ่งมัน่เดินหนา้กลยทุธ์เพ่ือความยัง่ยนื (SeaChange®) และพนัธกิจการจดัหาวตัถุดิบปลาทูน่าอยา่งย ัง่ยนื (Tuna Commitment) โดย
การขยายกรอบไปยงักิจกรรมความคิดริเร่ิมใหม่ๆ เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนุน
โครงการ global ghost gear initiative (โครงการกูอุ้ปกรณ์ประมงท่ีถูกท้ิงในทอ้งทะเล) ในต่างประเทศ 

• แสดงถึงความเป็นผูน้ าในการจดัหาวตัถุดิบอยา่งมีความรับผิดชอบและการใชแ้รงงานอยา่งเป็นธรรม  

ในปี 2562 บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนจ านวน 4.8 พนัลา้นบาท ส าหรับการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบนั
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว โดยการลงทุนหลกัจะเนน้การ
ลงทุนในดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจอาหารกุง้ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งน้ี
การให้ความส าคญักบัการขยายธุรกิจในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง จะช่วยส่งผลให้สถานะทางการเงินเขม้แข็งข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของกระแส
เงินสดรับ 

บริษทัยงัคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละสองคร้ังในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
เน่ืองจากการบริหารงานอยา่งรอบคอบ และระดบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีแขง็แกร่ง ส่งผลใหก้ระแสเงินสด (Free Cash 

Flow) สูงถึง 8,401 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุน้ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ซ่ึงคิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลท่ีร้อยละ 58.62 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายปันผลอยา่งสม ่าเสมอในทุกๆ ปี นบัตั้งแต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในปี 2537 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วน 2559 2560 2561 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง     

    - อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 1.71 1.36 
    - อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.29 0.47 0.40 

2. อตัราส่วนโครงสร้างของทุน    

    - อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 2.00 2.04 2.05 
    - อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า)* 1.39 1.40 1.39 
    - อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า)* 1.37 1.38 1.35 
    - อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (เท่า) 5.27 4.13 3.96 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

    - อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.06 0.94 0.93 
    - อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.06 2.79 2.81 
    - อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 8.83 9.37 9.56 
    - อตัราส่วนการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 10.77 9.21 8.54 
    - จ านวนวนัหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (วนั) 118 129 128 
    - จ านวนวนัหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ (วนั) 41 38 38 

- จ านวนวนัหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (วนั)  33 39 42 

4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

    - อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 
    - อตัราก าไร EBITDA (ร้อยละ) 

14.8 
8.9 

14.3 
8.6 

14.2 
8.3 

    - อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.9 4.4 3.9 
    - อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของเจา้ของเฉล่ีย (ร้อยละ) 11.8 13.7 11.9 
    - อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ)** 6.4 6.1 5.6 
    - อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ร้อยละ) 
 

10.6 9.2 7.7 

5. ขอ้มูลต่อหุน้ 
    - ก าไรสุทธิต่อหุน้ปรกติก่อนหกัรายการพิเศษ (บาท) 

 
    1.10 

 
    1.26 

 
    1.09 

    - ก าไรสุทธิต่อหุน้ตามงบการเงิน (บาท) 1.10 1.25 0.68 
    - เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.63 0.66 0.40 
    - มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 9.06 9.28 9.06 

*เฉพาะหนีสิ้นท่ีก่อให้เกิดดอกเบีย้เท่าน้ัน 
**อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก่อนภาษี = ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่ 
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ค าอธิบายการวเิคราะห์งบการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิ 
ภาพรวม 

ปี 2561 เร่ิมตน้ปีดว้ยสภาวะการด าเนินงานท่ีทา้ทายจากปัจจยัทั้งราคาวตัถุดิบและค่าเงิน โดยสถานะการณ์เร่ิมกลบัมามีเสถียรภาพมากข้ึน
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี แมว้า่ยอดขายในรูปของสกลุเงินบาทจะลดลงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหนา้ แต่หากหกัผลกระทบของค่าเงิน 
ยงัมียอดขายปรับเพ่ิมข้ึนในรูปสกลุเงินเหรียญสหรัฐท่ี 4.1 พนัลา้นเหรียญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหนา้  

ในปีน้ีราคาวตัถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากข้ึน โดยราคาวตัถุดิบปลาทูน่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1,530 เหรียญสหรัฐต่อตนั ปรับตวัลดลงร้อยละ 17.8 จาก
ปีก่อน ในขณะท่ีราคาวตัถุดิบกุง้เฉล่ียก็ไดป้รับตวัลดลงเช่นกัน บริษทัสามารถพลิกฟ้ืนอตัราในการท าก าไรมาสู่ระดับปรกติมากข้ึน
โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงหลงัของปี จากท่ีมีการเจรจาปรับราคาสินคา้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง การปรับลดตน้ทุนการผลิต และการขยายตลาด
ไปในตลาดใหม่ๆ มากข้ึน 

ผลผลิตกุง้ของประเทศไทยในปี 2561 ทรงตวัจากปริมาณผลผลิตในปี 2560 ท่ีประมาณ 300,000 ตนั เน่ืองจากภาวะราคากุง้ตกต ่าและการ
เพ่ิมผลผลิตกุง้จากอินเดีย ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยน็และแช่แข็งของบริษทัยงัมีปริมาณขายเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมาจากการท่ีมีสัดส่วนการ
ส่งออกกุง้จากประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน และการมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มสินคา้มูลค่าเพ่ิมใหม้ากข้ึนดว้ยเช่นกนั  

ในปีน้ีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ มีมูลค่า 5,191 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงการปรับตวัลดลงของก าไร
เป็นผลมาจากผลประกอบท่ีทา้ทายในไตรมาส 1 และการท่ีบริษทัไม่มีการบนัทึกรายการพิเศษท่ีเป็นบวกเช่นท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 แมว้า่ก าไร
ปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แต่กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก็อยูใ่นระดบัสูงถึง 8,401 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,938 ลา้นบาทในปี 2560 
และจากกระแสเงินสดท่ีอยูใ่นระดบัสูงท าใหบ้ริษทัสามารถรักษาอตัราจ่ายเงินปันผลในระดบัสูงถึงร้อยละ 58.62 ของผลก าไรสุทธิประจ าปี   

บริษทัมีก าไรสุทธิปี 2561 ตามหนา้งบการเงินท่ี 3,256 ลา้นบาท ซ่ึงหกัรายการพิเศษดงัต่อไปน้ี  
1) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคิดเป็นมูลค่า 1,359 ลา้นบาท (ไตรมาส 2)  
2) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนดมู์ลค่า 489 ลา้นบาท (ไตรมาส 3 และ 4)  
3) การดอ้ยคา่ในเงินลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ลา้นบาท (ไตรมาส 4) 

ยอดขาย 
บริษทัมียอดขายสูงสุดท่ี 133,285 ลา้นบาท ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบ
กบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ บริษทัมียอดขายท่ี 4.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 จากปีก่อน โดยการ
เติบโตของยอดขายดงักล่าวมีสาเหตุหลกัจากปริมาณการขายท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขยายตลาดใหม่  

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีสัดส่วนยอดขายสูงสุดหรือร้อยละ 46 โดยยอดขายกลุ่มธุรกิจดงักล่าวทรงตวัจากปีก่อน
หนา้ ขณะเดียวกนัยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกยอดขายคิดเป็นร้อยละ 40 ลดลงจากร้อยละ 
41 ในปี 2560 เน่ืองจากราคากุง้ท่ีปรับลดลงและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการส่งออก ส่วนกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว ์
ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่า และธุรกิจอ่ืน มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 14 ของยอดขายรวม โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13 ในปี 2560  

ในปี 2561 ตลาดสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุด มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 38 ของยอดขายรวม ลดลงจากร้อยละ 39 ของยอดขาย
รวมในปี 2560 เน่ืองจากค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงร้อยละ 4.6 เม่ือเทียบกบัค่าเงินบาทในระหวา่งปี 2560 ตลาดยโุรปยงัคงเป็นตลาด
ใหญ่อนัดบัสอง โดยมีสดัส่วนยอดขายร้อยละ 30 ซ่ึงทรงตวัจากปีก่อน ส่วนยอดขายในประเทศไทยปรับเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 11 (จากร้อยละ 
9 ในปีก่อน) เน่ืองจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและการเปิดตัวสินค้าใหม่ และตลาดญ่ีปุ่นคิดเป็นสัดส่วนยอดขายร้อยละ 6 ซ่ึงไม่
เปล่ียนแปลงจากปีก่อนอยา่งมีนยั 
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ในปี 2561 สัดส่วนรายไดข้องธุรกิจแบรนด์ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 41 (ลดลงจากร้อยละ 42 ในปี 2560) ซ่ึงเกิดจากค่าเงินเหรียญสหรัฐและ   
ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินบาทในระหวา่งปี ส่งผลให้ธุรกิจรับจา้งผลิตมีสัดส่วนยอดขายท่ีร้อยละ 59 (จากร้อยละ 58 ในปี 2560) 
ปริมาณขายของธุรกิจรับจา้งผลิตยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท าให้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และอตัราก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน ยอดขายธุรกิจบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายทั้ งหมด โดย
คร่ึงหน่ึงคิดเป็นยอดขายสินคา้ท่ีเป็นแบรนดข์องบริษทัและอีกคร่ึงมาจากธุรกิจรับจา้งผลิต 

ก าไรขั้นต้น 
แมว้า่ ผลประกอบการจะฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 และมีก าไรขั้นตน้ของปีอยูท่ี่ 18,892 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จาก 19,310 
ลา้นบาทในปีก่อน เน่ืองจากราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน แตอ่ตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายปรับลดลงเลก็นอ้ยมาอยูท่ี่ร้อยละ 
14.2 จากร้อยละ 14.3 ในปี 2560  

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีอตัราก าไรขั้นตน้ทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 17.0 โดยมีสาเหตุหลกัจากราคาวตัถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากข้ึน ในปี
น้ีบริษทัยงัมุ่งท่ีจะเพ่ิมยอดขายในกลุ่มสินคา้ท่ีมีก าไรมากข้ึน ซ่ึงแมจ้ะส่งผลกระทบต่อยอดขายบ้าง แต่ส่งผลให้อตัราการท าก าไรมี
เสถียรภาพมากข้ึน  

เน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งถูกกดดนัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 แต่เน่ืองจากการขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดสหรัฐอเมริกาและการฟ้ืนตวัของธุรกิจ       
ลอ็บสเตอร์ ส่งผลใหอ้ตัราก าไรของธุรกิจอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งฟ้ืนตวัข้ึนสู่ระดบัปรกติมากข้ึนในคร่ึงหลงัของ
ปี 2561 ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจอาหารสัตว ์ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่า และธุรกิจอ่ืนไดป้รับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากราคา
วตัถุดิบปลาทูน่ามีเสถียรภาพมากข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A) 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายในปีน้ี อยูท่ี่ร้อยละ 10.7 ซ่ึงทรงตวัจากปี 2560 แต่อยา่งไรก็ดี ค่าใชจ่้ายในการขาย
และการบริหารไดป้รับลดลงถึงร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ามาอยูท่ี่ 14,221 ลา้นบาท สะทอ้นความสามารถในการลดค่าใชจ่้ายของ
บริษทั 

ก าไรจากการด าเนินงาน  
บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงาน 4,669 ลา้นบาท ลดลงจาก 4,921 ลา้นบาท ในปี 2560 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีทา้ทายในไตรมาส 1 ซ่ึง
ลดลงจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาวตัถุดิบปลาทูน่าผนัผวน แต่อยา่งไรก็ดี ผลก าไรจากการด าเนินงานในช่วงคร่ึงหลงัของปีไดป้รับฟ้ืน
ตวัข้ึนจากราคาวตัถุดิบท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึนและการควบคุมตน้ทุนท่ีเขม้งวด อตัราก าไรจากการด าเนินงานไดป้รับตวัลดลงร้อยละ 0.15 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนมาอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 ในปี 2561 

รายได้อ่ืน (รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 
รายไดอ่ื้นลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน มาอยู่ท่ี 2,386 ลา้นบาท โดยการลดลงดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัใน
เครือท่ีลดลง และการท่ีบริษทัไม่มีรายการพิเศษในปี 2561 
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ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเท่ากบั 972 ลา้นบาท เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอยา่งรอบคอบและค่าเงินบาทท่ีปรับแข็ง
ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงแรกของปี แต่อยา่งไรก็ดี ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวยงันอ้ยกวา่ผล
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเท่ากบั 1,259 ลา้นบาทในปี 2560 เน่ืองจากค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนอยา่งมากตลอดปี  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินปี 2561 เท่ากบั 2,025 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกบั 2,136 ลา้นบาทในปีก่อน เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระคืน
หน้ีในระหวา่งปีและอตัราดอกเบ้ียจ่ายสุทธิปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 3.07 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัร้อยละ 3.21 ในปีก่อน  

ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 
ภาษีจ่ายในปีน้ี เท่ากบั 189 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2560 บนัทึกเป็นเครดิตภาษี 65 ลา้นบาท ซ่ึงการท่ีบริษทัมีภาษีจ่ายในปีน้ี เกิดจากการท่ี
บริษทัไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎระเบียบภาษีใหม่ในประเทศฝร่ังเศส เช่นท่ีเกิดข้ึนในปี 2560  

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ 5,191 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบั 5,989 ลา้นบาทในปี 2560 ซ่ึงการปรับตวัลดลงของ
ก าไรเป็นผลมาจากผลประกอบท่ีทา้ทายในไตรมาส 1 และการท่ีบริษทัไม่มีรายการพิเศษท่ีเป็นบวกเช่นท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 บริษทัมีก าไร
สุทธิปี 2561 ตามหนา้งบการเงินเท่ากบั 3,256 ลา้นบาท ซ่ึงรวมการตั้งส ารองค่าใชจ่้ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิด
ธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด ์และการดอ้ยค่าในเงินลงทุนใน TMAC  

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม เท่ากบั 141.9 พนัลา้นบาท ลดลง 4.2 พนัลา้นบาท จาก 146.1 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560  
• ลูกหน้ีการคา้สุทธิอยู่ท่ี 13.9 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 หรือ 119 ล้านบาทจาก 14.0 พนัล้านบาทในปี  2560 อตัราส่วนการ

หมุนเวียนของลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 9.56 เท่า จาก 9.37 เท่าในปี 2560 เน่ืองจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย ระยะเวลาการเก็บหน้ี
เฉล่ียในปี 2561 ทรงตวัจากปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 38 วนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเสมอตน้เสมอปลายของการจดัเก็บหน้ี  

• สินคา้คงเหลือสุทธิลดลงร้อยละ 11.1 เป็น 38.4 พนัลา้นบาทจาก 43.2 พนัลา้นบาทในปีก่อน มีสาเหตุหลกัจากราคาวตัถุดิบปลาทูน่าท่ี
ปรับลดลง และการท่ีบริษทัมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีดีข้ึน ส่งผลให้วนัหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในปี 
2561 ลดลงมาอยูท่ี่ 128 วนั จาก 129 วนัในปีก่อน 

• อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยล์ดลงเล็กน้อยมาอยูท่ี่ 0.93 เท่า จาก 0.94 เท่าในปีก่อน เป็นผลจากยอดขายในรูปสกุลเงินบาทท่ี
ปรับลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อน 

• อตัราส่วนสภาพคล่องปรับลดลงมาอยูท่ี่ 1.36 เท่า จาก 1.71 เท่า ในปีก่อน และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วไดล้ดลงเช่นเดียวกนัเป็น 
0.40 เท่า จาก 0.47 เท่า ในปีก่อน ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้อตัราส่วนทั้งสองปรับตวัปรับตวัลดลงเป็นเพราะการเพ่ิมข้ึนของหุน้กูท่ี้มีก าหนด
ช าระในระยะเวลา 1 ปีท่ีเกิดจากก าหนดการช าระปรกติ  

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่ารวม 26.5 พนัลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 1.2 พนัลา้นบาท เม่ือเทียบกับ 25.3 พนัลา้นบาท ในปี 2560 
เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือขยายกิจการของบริษทัและการเปิดธุรกิจใหม่ 

หนีสิ้นรวม 
หน้ีสินรวม มีมูลค่า 95.4 พนัลา้นบาท ลดลง 2.6 พนัลา้นบาท จาก 98.0 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560  
• เจา้หน้ีการคา้มีมูลค่า 13.2 พนัลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จาก 13.6 พนัลา้นบาท ในปีก่อน ขณะท่ีระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

เป็น 42 วนัจาก 39 วนัในปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเจรจาจดัการเง่ือนไขการซ้ือจากคู่คา้ (Supplier) และการจดัการทางการเงินอยา่งมี
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ประสิทธิภาพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเจา้หน้ีการคา้โดยรวม โดยอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี อยู่ท่ี 8.5 เท่าเม่ือเทียบกบั 9.2 เท่าในปี
ก่อน 

• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นลดลงร้อยละ 12.3 เป็น 13.4 พนัลา้นบาทจาก 15.2 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 เน่ืองจากการ
ช าระหน้ีคืนระหวา่งปี 2561 

• เงินกูย้ืมระยะยาวลดลงร้อยละ 18.3 มาอยูท่ี่ 41.6 พนัลา้นบาท จาก 50.9 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 เน่ืองจากการช าระหน้ีคืนระหวา่ง
ปี 2561 เช่นกนั 

• หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียมีมูลค่ารวม 64.5 พนัลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จาก 67.3 พนัลา้นบาท ในปีก่อน โดยสดัส่วนหน้ีสินระยะยาว 
(รวมหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) คิดเป็นร้อยละ 78 ของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
• ส่วนของผูถื้อหุ้นมีมูลค่า รวม 43.2 พนัลา้นบาท ลดลง 1.1 พนัลา้นบาท จาก 44.3 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 มีสาเหตุหลกัจากบริษทั

บนัทึกก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 
• อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยมาอยูท่ี่ 2.05 เท่าจากระดบั 2.04 เท่า ณ ส้ินปี 2560 มีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ของส่วนของผูถื้อหุน้จากก าไรสุทธิท่ีลดลงจากปีก่อน  
• อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสุทธิลดลงอยูท่ี่ 1.35 เท่า จากระดบั 1.38 เท่า ณ ส้ินปี 2560 โดยอตัราส่วนหน้ีสินดงักล่าวยงัอยูต่  ่ากวา่เพดาน

หน้ีของบริษทัฯ ท่ี 2.0 เท่า แต่ยงัสูงกว่าอตัราส่วนหน้ีเป้าหมายระยะยาวท่ีระดับ 1.0 - 1.2 เท่า หน้ีสินสุทธิ อยู่ท่ี 62.9 พนัลา้นบาท 
ลดลงจาก 66.4 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 

• อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉล่ีย (ROCE) อยู่ท่ีร้อยละ 7.7 หรือลดลงจากร้อยละ 9.2 ในปี 2560 มีสาเหตุหลกัจากก าไรท่ีลดลง 
อยา่งไรก็ตามอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียในปี 2561 อยูใ่นระดบัร้อยละ 11.9 ลดลงจากร้อยละ 13.7 ในปี 2560 จาก
การบนัทึกก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 

กระแสเงนิสด 
บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,866 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัสามารถรักษาความสามารถในการท าก าไรไดใ้น
ระดับสูง (EBITDA ปี 2561 คิดเป็น 11,016 ล้านบาท) จากผลประกอบการท่ี ฟ้ืนตัวในช่วงคร่ึงหลังของปี ยิ่งไปกว่านั้ นการจัดการ
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนยงัช่วยลดความตอ้งการสินคา้คงคลงัลง โดยแมว้า่ยอดขายจะอ่อนตวัลง มูลค่าสินคา้คงคลงั
ลดลงถึงร้อยละ 11.1 ซ่ึงมากกวา่อตัราการลดลงของยอดขายอยา่งมาก  

ขณะเดียวกนั เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีมูลค่ารวม 3.4 พนัลา้นบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 2.4 พนัลา้นบาทในปี 2560) เน่ืองจากการ
ลงทุนในกิจกรรมปรกติของบริษทั 

บริษทัมีเงินสดสุทธิจ่ายไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีมูลค่า 8,704 ลา้นบาท โดยส่วนมากเกิดจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุ้น 
และการช าระหน้ีสินระยะสั้นคืนจากการท่ีบริษทัสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง  

บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ลดลง 707 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้บริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิ ณ วนัส้ินปี 2561 มูลค่า 1,586 ลา้นบาท (ไม่รวมผลกระทบจากเงินเบิกเกินบญัชี) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรอง

วา่ 

1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทั

และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูล

การประเมินระบบการควบคุมภายใน (ฉบบัปรับปรุงตาม COSO Integrated) ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทได้

มอบหมายให้ นางปะราลี สุขะตุงคะ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางปะราลี 

สุขะตุงคะ ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ช่ือ      ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ  

 

 

 1.  นายไกรสร  จนัศิริ          ประธานกรรมการ       ............................………............... 

 

 

 2.  นายชวน  ตั้งจนัสิริ   กรรมการบริหาร   ............................…….….............. 

ผู้รับมอบอ านาจ   

นางปะราลี  สุขะตุงคะ   เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       

 

 

............................………............... 
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รายละเอยีดกรรมการของบริษัท 

ช่ือ : นายไกรสร จนัศิริ 
ต ำแหน่ง : ประธำนกรรมกำร 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 84 ปี (เกิดวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2478) 
กำรศึกษำ : ปริญญำปรัชญำดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

ปริญญำวทิยำศำสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป) สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำร
อำหำร มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 17 มีนำคม 2531 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 31 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : บิดำนำยธีรพงศ ์จนัศิริ 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 231,134,720 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 174,804,288 หุน้ คู่สมรส 56,330,432 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .........ไม่มี........ หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 2999 ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน ้ ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2516-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั 

2520-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั รวมไทยอำหำรทะเล จ ำกดั 
2543-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
2554-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ 

จ ำกดั 
2515-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยรวมสิน จ ำกดั 
2524-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
2527-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ปร็อปเปอร์ต้ีส์ จ ำกดั 
2533-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั บำงแคคอนโดทำวน์ จ ำกดั 
2538-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ จ ำกดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยฮั้วฮง ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 
2549-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั จนัศิริพิมพแ์อนดย์อ้ม จ ำกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ำกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไวยไทย จ ำกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกำ จ ำกดั (USA) 
2539-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ำกดั (USA) 
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2557-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ จ ำกดั 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 15/2550 
- หลกัสูตร ผูบ้ริหำรระดบัสูง / สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 12 (มีนำคม – กรกฏำคม 2554) 

ช่ือ : นายเชง นิรุตตนิานนท์ 
ต ำแหน่ง : ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 77 ปี (เกิดวนัท่ี 3 มีนำคม 2485) 
กำรศึกษำ : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 8 เมษำยน 2542 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 20 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 265,754,916 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 200,442,084 หุน้ คู่สมรส 65,312,832 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .........ไม่มี........ หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบำงขนุศรี เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2530-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั 
 2530-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ที.ซี. ยเูนียน อโกรเทค จ ำกดั 

2532-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่ำ จ ำกดั 
2533-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ ำกดั 
2535-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั จะนะอุตสำหกรรมประมง จ ำกดั 
2516-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไทยรวมสินพฒันำ

อุตสำหกรรม จ ำกดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โอเรียลทลัยนิูค จ ำกดั 
2554-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทย กลีเซอรีน จ ำกดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ฟิล-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ำกดั 

(PHILIPPINES) 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไท่หวำ้น เซ่ิง อควำติค เทรดด้ิง (ไชน่ำ) จ ำกดั 

(CHINA) 
2536-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไวยไทย จ ำกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกำ จ ำกดั (USA) 
2540-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั นิวเซนจูร่ี พร้ินติ้ง แอนด ์แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ำกดั (USA) 
2543-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ำกดั (VIETNAM) 
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2551-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยพฒันำสแตนเลสสตีล จ ำกดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป เอสเอเอส (FRANCE) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ จ ำกดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกดั (USA) 
2557-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั คิง ออสกำร์ เอเอส จ ำกดั (NORWAY) 
2544-ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดักำร หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบุคคล ฮัน่ฮง กำรช่ำง 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั : ไม่มี 

ช่ือ : นายชวน ตั้งจนัสิริ  
ต ำแหน่ง : กรรมกำรบริหำร 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 74 ปี (เกิดวนัท่ี 9 กนัยำยน 2488) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี South China Normal University, People’s Republic of China 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 17 มีนำคม 2531 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 31 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : บุตรของคุณอำ นำยไกรสร จนัศิริ 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 38,668,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 38,668,000 หุน้ คู่สมรส .........ไม่มี........ หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ........ไม่มี........ หุน้  
ท่ีอยู ่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2524-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

2516-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั 
2520-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั รวมไทยอำหำรทะเล จ ำกดั 
2530-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั 
2532-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่ำ จ ำกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ำกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียนปร็อปเปอร์ต้ี จ ำกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไวยไทย จ ำกดั 
2538-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ จ ำกดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั 
2542-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ำกดั 
2551-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยพฒันำสแตนเลสสตีล จ ำกดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง (MAURITIUS) 
2560-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ำกดั 
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2544-ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดักำร หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบุคคล ฮัน่ฮง กำรช่ำง 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 86/2553 

ช่ือ : นายธีรพงศ์ จนัศิริ 
ต ำแหน่ง : ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 53 ปี (เกิดวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2508) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
    ปริญญำโท มหำวทิยำลยัซำนฟรำนซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 1 มกรำคม 2533 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 29 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : บุตรชำยนำยไกรสร จนัศิริ 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 509,065,212 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 10.67 ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 399,736,164 หุน้ คู่สมรส 109,329,048 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ........ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 2999/1  ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน ้ ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  2557-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2539-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั 

2538-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ จ ำกดั 
2539-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกำ จ ำกดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ำกดั 

(MAURITIUS) 
2553-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
2542-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
2555-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 
2532-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ำกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ช็อป จ ำกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไท่หวำ้น เซ่ิง อควำติค เทรดด้ิง (ไชน่ำ) จ ำกดั 

(CHINA) 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ประชำรัฐรักสำมคัคี สมุทรสำคร (วสิำหกิจเพ่ือ

สงัคม) จ ำกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ทุนธนศิริ จ ำกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ำกดั 

(HONG KONG) 
2561-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ทุนธนศิริ (สงขลำ) จ ำกดั 
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2561-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วสิเซส จ ำกดั 
2527-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ำกดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ปร็อปเปอร์ต้ีส์ จ ำกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ ำกดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไวยไทย จ ำกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ำกดั (USA) 
2543-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั 
2543-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ ำกดั 
2552-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทีเอน็ ฟำยน์ เคมีคอลส์ จ ำกดั  
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอส เพท็ นูทรีชัน่ จ ำกดั (USA) 
2555-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เจำ้พระยำหอ้งเยน็ จ ำกดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทกัษิณสมุทร จ ำกดั 
2557-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ จ ำกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เรดลอ็บสเตอร์มำสเตอร์โฮลด้ิงส์ แอลพี จ ำกดั         

(Red Lobster) (USA) 
2560-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั  

- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2544 

ช่ือ : นายฤทธิรงค์ บุญมโีชต ิ
ต ำแหน่ง : ประธำนกรรมกำรบริหำร กลุ่มธุรกิจอำหำรแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 57 ปี (เกิดวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2505) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 5 มกรำคม 2541 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 21 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 63,442,980 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 63,442,980 หุน้ คู่สมรส ........ไม่มี........ หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 100/3 ซอยอำรียส์มัพนัธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2543-ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั 

2539-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั 
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2555-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั (รวมบริษทัในกลุ่ม 4 
บริษทั) 

2555-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 
2555-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ำกดั 
2555-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เจำ้พระยำหอ้งเยน็ จ ำกดั 
2555-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ทกัษิณสมุทร จ ำกดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั อำร์บีซี แอสเซ็ทส์ จ ำกดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกดั (USA) 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ออนไลน์ ช็อป จ ำกดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เรดลอ็บสเตอร์มำสเตอร์โฮลด้ิงส์ แอลพี (Red Lobster) 

(USA) 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

- TLCA Executive Development Program / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 2 ปี 2552 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 84/2553 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง วตท. รุ่นท่ี 25/2560 / สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน  
- หลกัสูตรวทิยำกำรกำรจดักำรส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 1 / สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  

ช่ือ : นายคโิยทากะ คคูิชิ 
ต ำแหน่ง : กรรมกำร 
สญัชำติ : ญ่ีปุ่น 
อำย ุ : 52 ปี (เกิดวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2509) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี (เศรษฐศำสตร์) มหำวทิยำลยัวะเซะดะ ประเทศญ่ีปุ่น 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 7 พฤศจิกำยน 2559 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 2 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : ไม่มี หุน้* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี...... หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 3-1 มำรูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดำ-ก,ุ โตเกียว 100-8086 ประเทศญ่ีปุ่น 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2550 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร (Chief Operating Officer) กลุ่มบริษทั 

(สินคำ้อุปโภคบริโภค) บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั : ไม่มี 
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ช่ือ : นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจติต์ เอส 
ต ำแหน่ง : กรรมกำร 
สญัชำติ : มำเลเซีย 
อำย ุ : 49 ปี (เกิดวนัท่ี 15 กนัยำยน 2512) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี มหำวทิยำลยันิวเซำ้ทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 15 พฤศจิกำยน 2553 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 8 ปี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : ไม่มี หุน้* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี.......หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 979/12 ชั้นเอม็ อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ำกดั (FRANCE) 
 2557-ปัจจุบนั กรรมกำร Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE) 

2557-ปัจจุบนั กรรมกำร Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA) 
2557-ปัจจุบนั กรรมกำร JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE) 
2557-ปัจจุบนั กรรมกำร Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE) 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ตอ่บริษทั : ไม่มี 
ประวติักำรท ำงำน : 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) 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั : 
    วฒิุบตัรผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (Certified Public Accountants, Australian Society) 

ช่ือ : นายชาน ชู ชง 
ต ำแหน่ง : Group Director, Human Resource 
สญัชำติ : จีน 
อำย ุ : 43 ปี (เกิดวนัท่ี 29 ตุลำคม 2518)  
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี มหำวทิยำลยัโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 30 เมษำยน 2544 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 18 ปี 
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ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 12,295,272 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 12,295,272 หุน้ คู่สมรส ........ไม่มี....... หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 979/12 ชั้นเอม็ อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  2545-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั 

 2557-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ จ ำกดั 
    2558-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั 
    2560-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทุนธนศิริ จ ำกดั 

   2561-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทุนธนศิริ (สงขลำ) จ ำกดั 
   2561-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วสิเซส จ ำกดั 

ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2545 
- TLCA Executive Development Program / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 1 ปี 2552 

ช่ือ : นายศักดิ์ เกีย่วการค้า 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 84 ปี (เกิดวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2478) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี (บญัชีบณัฑิต) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ปริญญำตรี (พำณิชยศำสตร์บณัฑิต) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี (นิติศำสตร์บณัฑิต) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 22 สิงหำคม 2543 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU :  18 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 50,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร 50,000 หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี....... หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ......ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 6 ซอยติวำนนท ์14 แยก 1 ถนนติวำนนท ์ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  2559-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริษทั บริษทั ดุสิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2528-ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิแพทยอ์ำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรม

รำชชนนี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
ประวติักำรท ำงำน :  2501-2516 ผูต้รวจกำรธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

2516-2539 ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
2541-2544 กรรมกำรบริหำรและท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร บมจ. ธนำคำรศรีนคร 
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2541-2543 กรรมกำรบริหำร บจ. ศรีนครประกนัชีวติ 
2543-2546 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลภัย ์
2543-2559 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 0156 ตั้งแตปี่ 2505 / สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
- ใบอนุญำตทนำยควำมตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขท่ี 2913401 / สภำทนำยควำม 
- The Role of the Chairman Program (RCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2544 
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
- Senior Executive Program / สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน แบบ COSO – ERM / สภำวชิำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
- กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 2013 / ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภำวชิำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 / สภำวชิำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมำคมส่งเสริม

สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- เตรียมควำมพร้อมในกำรจดัท ำงบกระแสเงินสด / กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
- A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมำคมส่งเสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

(IOD) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
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ช่ือ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ  
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 62 ปี (เกิดวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2500) 
กำรศึกษำ : ปริญญำตรี สำขำบญัชีและกำรจดักำร วทิยำลยัแอคเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัซำรำโซตำ้ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำเอก สำขำกำรจดักำรระหวำ่งประเทศ มหำวทิยำลยัวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 22 มีนำคม 2553 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 9 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ :  ไม่มี หุน้* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช ำระแลว้ 
  กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี....... หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ......ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  903/32 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  2550-ปัจจุบนั รองประธำนและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์

กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อำฟเตอร์ ย ูจ ำกดั 

(มหำชน) 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  2547-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
  2556-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 
  2557-ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั 
 2558-ปัจจุบนั กรรมกำร มูลนิธิแพทยอ์ำสำสมเด็จพระศรีนครินรำบรมรำชชนนี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
ประวติักำรท ำงำน : 2533-2538 ผูแ้ทนส ำนกังำนโนมูระ (บริษทัหลกัทรัพยจ์ำกประเทศญ่ีปุ่น) ประจ ำประเทศไทย 

2537-2540 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (ดำ้นธุรกิจหลกัทรัพย)์ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ศรีมิตร 
จ ำกดั (มหำชน) 

2540-2545 ผูพ้ิพำกษำสมทบในศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศกลำง (รุ่นท่ี 1) 
2541-2545 กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส ไทยทนุ จ ำกดั/

ธุรกิจหลกัทรัพย ์(ของรัฐบำลสิงคโปร์) 
2548-2558 กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษทั 

พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ำกดั (มหำชน) 
2549-2557 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
2550-2557 ประธำนกรรมกำร บริษทั วนิเทจ วศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
2551-2557 กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
2555-2556 กรรมกำรอิสระ บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
- Audit Committee Program (ACP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2548 
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- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 48/2548 
- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 70/2549 
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 14/2549 
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  
- A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ช่ือ : นายกรีต ิอสัสกลุ 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 61 ปี (เกิดวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2501) 
กำรศึกษำ  : ปริญญำโท วศิวกรรมเคมี มหำวทิยำลยัเซำทเ์ทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ปริญญำตรี วศิวกรรมเคมี มหำวทิยำลยัควนีส์ ประเทศแคนำดำ 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 22 มีนำคม 2553 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 9 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : 103,248 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช ำระแลว้  
  กรรมกำร .........ไม่มี........ หุน้ คู่สมรส 103,248 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ........ไม่มี........ หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสุขมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  2536-2559 ประธำนคณะกรรมกำร บริษทั โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) (รวมบริษทั

ในกลุ่ม 2 บริษทั) 
    2559-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) (รวมบริษทัในกลุ่ม 2 

บริษทั) 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2527-ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 2531-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เซอร์วสิลีสซ่ิง จ ำกดั 
 2535-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โอเช่ียน โฮลด้ิง จ ำกดั 
 2537-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กีรติ โฮม จ ำกดั 
 2539-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 2541-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กฤษณ์และสุมำลี จ ำกดั 
 2545-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เกรทฟิลด ์จ ำกดั 
 2553-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั สยำม เอสเตท จ ำกดั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โอเช่ียน มำรีน่ำ จ ำกดั 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

- Director Certification Program (DCP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 27/2546 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 5/2550 
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ช่ือ : นายนาถ ลิว่เจริญ 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
สญัชำติ : ไทย 
อำย ุ : 60 ปี (เกิดวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2502) 
กำรศึกษำ : ปริญญำโท วทิยำศำสตร์กำรจดักำร มหำวทิยำลยัเซำทเ์ทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ปริญญำโท กำรจดักำร มหำวทิยำลยัเซำทเ์ทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำตรี วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมกำร : 3 เมษำยน 2558 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร TU : 4 ปี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่มี 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ : ไม่มี หุน้* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช ำระแลว้  
  กรรมกำร .......ไม่มี....... หุน้ คู่สมรส .......ไม่มี...... หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ .......ไม่มี...... หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  489/1 ซอยจดัสรรเอ้ือวฒันสกลุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2535 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร CDG GROUP (รวม

บริษทัในกลุ่ม 9 บริษทั) 
2543 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร G-ABLE GROUP 

(รวมบริษทัในกลุ่ม 8 บริษทั) 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
ประวติักำรท ำงำน : 2528 - 2541 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บริษทั คอนโทรล ดำตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง / สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน วตท. รุ่นท่ี 12/2553 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 120/2558 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

(IOD) 
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 

หมายเหตุ:  กำรถือหุน้ TU และอตัรำกำรถือหุน้ (%) ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 จำกจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน 4,771,815,496 หุน้                    

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มคีวามก้าวหน้า โปร่งใส มกีารก ากับดูแล
ท่ีดี โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษท (ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัทซ่ึงเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

                              ช่ือกรรมการ
บริษัท 

นำยไกรสร 

จนัศิริ 

นำยเชง 

นิรุตตินำนนท ์

นำยชวน 

ตั้งจนัสิริ 

นำยธีรพงศ ์

จนัศิริ 

นำยฤทธิรงค ์

บุญมีโชติ 

นำยคิโยทำกะ  

คิคูชิ 

นำยรำวินเดอร์สิงห์ 

เกรวำล ซำบจิตต ์

นำยชำน 

ชู ชง 

นำยศกัด์ิ 

เก่ียวกำรคำ้ 

ดร.ธรรมนูญ 

อำนนัโทไทย 

นำยกีรติ 

อสัสกุล 

นำยนำถ 

ล่ิวเจริญ 

TU C CE 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 CE   D     
TMAC     D        
EHS (THD)        D     
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         
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัทซ่ึงเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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                               ช่ือกรรมการ
บริษัท 

นำยไกรสร 

จนัศิริ 

นำยเชง 

นิรุตตินำนนท ์

นำยชวน 

ตั้งจนัสิริ 

นำยธีรพงศ ์

จนัศิริ 

นำยฤทธิรงค ์

บุญมีโชติ 

นำยคิโยทำกะ  

คิคูชิ 

นำยรำวินเดอร์สิงห์ 

เกรวำล ซำบจิตต ์

นำยชำน 

ชู ชง 

นำยศกัด์ิ 

เก่ียวกำรคำ้ 

ดร.ธรรมนูญ 

อำนนัโทไทย 

นำยกีรติ 

อสัสกุล 

นำยนำถ 

ล่ิวเจริญ 

TUE (MWB เดิม)  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         

 

 

 

หมำยเหตุ    
C หมำยถึง ประธำนกรรมกำร            P หมำยถึง ประธำนกรรมกำรบริหำร                CE หมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร       CEO หมำยถึง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร            
E หมำยถึง กรรมกำรบริหำร              D หมำยถึง กรรมกำร                                         ID หมำยถึง กรรมกำรอิสระ                                Audit Com. หมำยถึง กรรมกำรตรวจสอบ  
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รายละเอยีดเจ้าหน้าทีร่ะดบับริหารส าหรับปี 2561 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง อำย ุ
(ปี) 

กำรถือ 
หุน้ (%)  

วฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ (5 ปียอ้นหลงั) 

1. นำยยอร์ก  ไอรัล 
    ถือหุน้ TU จ ำนวน 106,000 หุน้  
     – ผูบ้ริหำร 106,000 หุน้ 
     – คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ 
    ใบส ำคญัแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย 
 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ดำ้นกำรเงินกลุ่ม
บริษทั (Group 
CFO) 

51 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. นำยแพทริค เบอทำแลนฟ์ฟ่ี 
    ถือหุน้ TU จ ำนวน -ไม่มี- หุน้  
    ใบส ำคญัแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย     

ผูอ้  ำนวยกำร  
กลุ่มพฒันำธุรกิจ
เชิงกลยทุธ์ 

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

3. ดร. ดำเร่ียน เมย ์แมคเบน 
    ถือหุน้ TU จ ำนวน -ไม่มี- หุน้  
    ใบส ำคญัแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย 
     

ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม
ส่งเสริมกิจกำร
องคก์รและควำม
ยัง่ยนื 

47 - Ph. D. social indicators 
for global supply 
chain analysis, 
University of Sydney 

2550-2558 – Managing Director / 
Blue Sky Green 

4. ดร. ธญัญวฒัน์ เกษมสุวรรณ 
    ถือหุน้ TU จ ำนวน -ไม่มี- หุน้  
    ใบส ำคญัแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย 

ผูอ้  ำนวยกำร  

กลุ่มนวตักรรม 

54 - Ph. D. Food 
Technology, Iowa State 
University 

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

5. นำยซนัจีฟ แพนท ์
    ถือหุน้ TU จ ำนวน -ไม่มี- หุน้  
    ใบส ำคญัแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริหำรกลุ่มตลำด
เกิดใหม่ 

54 - MBA, Arizona State 
University 

2555-2561 – Senior Vice-President,
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั 
(มหำชน) 

6. นำยลีโอนำร์ดชั คูลเลนซ์ 
   ถือหุน้ TU จ ำนวน -ไม่มี- หุน้ 
   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ -ไม่มี- หน่วย 
    

กรรมกำรผูจ้ดักำร, 
Ingredients  

49 - Master in Molecular 
Science, Agricultural 
University Wageningen 

2558-2560 – CEO / Friesland 
Huishan Dairy 

ผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดดำ้นบญัชี 

นำงสำวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดำภรณ์ 
 
รองผูจ้ดักำรทัว่ไป 
บญัชีและควบคุม 
(โรงงำน) 

 

47 

 

- 

 

ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ 
/ มหำวทิยำลยัธรรม 
ศำสตร์ 

 

 

หมายเหตุ:  กำรถือหุน้  TU และอตัรำกำรถือหุน้ (%) ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 จำกจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน 4,771,815,496 หุน้ และนบัรวมหุน้
ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัทุกท่ำน ไม่มีประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัท่ียื่นค ำขอ

อนุญำต ไม่มีประวติักำรถูกพิพำกษำถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย หรือกระท ำผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยทุจริต 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท 

ช่ือ  :  นางปะราล ีสุขะตุงคะ 

ต ำแหน่ง  : เลขำนุกำรบริษทัและผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

สญัชำติ  : ไทย 

อำย ุ : 52 ปี 

กำรศึกษำ : ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประกำศนียบตัร : หลกัสูตรเลขำนุกำร (CSP) / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
    Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) คร้ังท่ี 28/2559 / สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษทัไทย (IOD) 

อบรมสมัมนำ : พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัใหม่) / กลต. 

Sharing Session “แนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มูล CG Code ตำมหลกั apply or explain” / สมำคมบริษทัจด
ทะเบียน 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 2531-2532  พนกังำนบญัชี ฝ่ำยบญัชี  
   บริษทั คำโอคอมเมอร์เชียล จ ำกดั 

2532-2535  พนกังำนบญัชีบริหำร ฝ่ำยบญัชีบริหำร  
 บริษทั แอบ๊บอตแลบบอรำตอร่ีส์ จ ำกดั 
2535-ปัจจุบนั  ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
 บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

จ ำนวนหุน้ TU ท่ีถือ : -ไม่มี- หุน้ (ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562) 

คุณสมบติัของเลขำนุกำรบริษทั 

1. มีควำมรู้พ้ืนฐำนดำ้นธุรกิจ บญัชี กฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

2. มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

3. เขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั หรือผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำปฏิบติัหนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทั 
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หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มีมติให้แต่งตั้งเลขำนุกำร
บริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรดูแลบริหำรกิจกำรให้ด ำเนินไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน โดยก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทัมีบทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี  

1. ควำมรับผิดชอบในกำรประชุมของผูถื้อหุน้ 

- ดูแลให้มีกำรส่งหนงัสือเชิญประชุม วำระกำรประชุม เอกสำรเก่ียวกบัรำยงำนประจ ำปีและบญัชีงบกำรเงินของบริษทัไปยงัผูถื้อ
หุน้ภำยในเวลำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

- ดูแลและจดัเตรียมกำรประชุม ประสำนงำนจดักำรประชุมเพื่อใหก้ำรประชุมส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

- พิจำรณำวำ่หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกตอ้งหรือไม่ โดยหนงัสือดงักล่ำวตอ้งมีกำรลงลำยมือช่ือผูถื้อ
หุน้ จ ำนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ และตั้งผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือกำรประชุมในคร้ังใด 

- ดูแลวำ่ประเด็นใดบำ้งท่ีมีควำมส ำคญัและตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ลงมติแยกต่ำงหำกเป็นกรณีๆ ไป เช่น กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั เป็นตน้ 

- ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรเสนอวำระเพื่อ
บรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

- กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยั โดยจดัเรียงตำมล ำดบัเวลำอยำ่งต่อเน่ือง 

2. ควำมรับผิดชอบในกำรประชุมของคณะกรรมกำร 

- ดูแลใหมี้กำรส่งหนงัสือเชิญประชุม วำระกำรประชุม เอกสำรเก่ียวกบักำรประชุมไปยงักรรมกำรบริษทัไวใ้ชใ้นกำรประชุมภำยใน
เวลำอนัควร เพ่ือใหก้รรมกำรมีเวลำเพียงพอท่ีจะศึกษำและไตร่ตรองขอ้มูลก่อนเขำ้ประชุม  

- ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุม เพ่ือใหมี้กำรเสนอควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรอยำ่งครบถว้น        

- จดัเตรียมกำรประชุม สถำนท่ีประชุม และตรวจสอบควำมครบถว้นขององคป์ระชุม 

- จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือเสนอแก่คณะกรรมกำรบริษทัให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และจดัเก็บไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยั 
โดยจดัเรียงตำมล ำดบัเวลำอยำ่งต่อเน่ือง 

3. หนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 

- ดูแลและน ำเสนอขอ้บังคบัของบริษทัให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของบริษทัและจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำร 

- ดูแลและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัและควบคุมระบบกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 

- ดูแลขอ้มูลทำงทะเบียนต่ำงๆ ของบริษทั และท ำใหข้อ้มูลดงักล่ำวมีควำมถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

- ติดต่อประสำนงำนกบันำยทะเบียนบริษทัเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงทำงทะเบียน 

4. บทบำทหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หรือหลกับรรษทัภิบำล 

- รำยงำนและเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นและผู ้ท่ีเก่ียวข้อง โดยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับต่ำงๆ ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

- จดัท ำนโยบำยหรือแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

- ติดต่อกบัหน่วยงำนของรัฐ 
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5. กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยสำระส ำคญัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสำมญัประจ ำปี โดย
รำยงำนประจ ำปีตอ้งมีขอ้ควำมท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

6. ควำมรับผิดชอบเก่ียวกบัคณะกรรมกำร 

- ให้ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ขอ้ควรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของทำงกำร ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

- จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 

- ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย พร้อมทั้งเก็บ
รักษำรำยงำนดงักล่ำว 

- จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อยทีม่นีัยส าคญั  
(มรีายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด) 
 

รายช่ือบริษัทย่อย 
 
รายช่ือกรรมการ 

บจ.ไทยรวมสิน
พฒันา

อุตสาหกรรม
(TUM) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน 
ซีฟู้ดส์ (COSI) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน 
โฟรเซ่น โปรดกัส์ 

(COSF) 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
ยโุรป (เดิมช่ือ 
MW Brands 

SAS) 

นายไกรสร จนัศิริ XX /   

นายชาน ฮอน กิต //    

นายเชง นิรุตตินานนท ์ // / / / 

นายชวน ตั้งจนัสิริ //    

นายธีรพงศ ์จนัศิริ // / / X 

นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ   /  

นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์    / 

นายทว ีตั้งจนัสิริ /    

นายชาน ติน ชู /   / 

นายนคร นิรุตตินานนท ์ /    

นายนรินทร์ นิรุตตินานนท ์ /    

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 = ประธานกรรมการบริหาร    

// = กรรมการบริหาร    / = กรรมการ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลปฏิบัตงิานของบริษัท 

ช่ือ : นายปองพล ผลิพืช  

ต าแหน่ง : รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ 
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  : 39 ปี 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 2560 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
   2550 - 2559  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
   2549 - ม.ค. 50  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั เอสซีไอ ดบัเบ้ิล อิมแพค จ ากดั 
   2544 - 2549  หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 8549 / สภาวชิาชีพบญัชี 

หลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) 
 : Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2556 
 : Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2559 
 : Anti-Corruption Workshop ปี 2560 

หลกัสูตรอ่ืนๆ 
 

ช่ือหลกัสูตร ผู้จดัอบรม ปี 

Pre-Certified Internal Auditor (CIA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2559 

Internal Audit Forum no. 1/2016 บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 2559 

ERM Forum no. 1/2016 : Beyond risk identification What and how บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 2559 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้และประเดน็ทางบญัชีต่างๆ PwC และ TU Consolidation Team 2559 

PwC Forensics Summit บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 2560 

ประเด็นทางบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ
ผลประโยชน์พนกังาน บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 2560 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีควรรู้ บจ. เอน็ วาย ซี แมนเนจเมนท ์ 2560 

Tax Mapping เทคนิคการจดัท าแผนท่ีภาษีอากรเพื่อลดขอ้ผดิพลาดทางภาษี บจ. ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 2561 

CAC Conference 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

2561 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าท่ีดินจากวธีิราคาทุน/การตีราคา
ใหม่เป็นวิธีราคาทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับงบ
การเงินยอ้นหลงัส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดแ้สดงในส่วนถดัไป ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการประเมินและตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี แต่อยา่งไรก็ตาม ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินในจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัจ าเป็นตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยม กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
(Value-in-use) ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) โดยพิจารณาจาก
ขอ้สมมติฐานต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เช่น อตัราการเติบโตของรายได ้และอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 
√ 

√ 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ 
ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 
1.2.2 มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร1 
1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
1.2.4 มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ 
code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

√ 
√ 

 
√ 
√ 

 

 

 

 

 
 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติั 

(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

√ 
 

√ 

 

 

 
 

√ 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลา
อนัควร 

 

√ 
√ 
√ 

 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2. 1 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ  านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

√  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

√  

                                           
1 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผู ้รับผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถ
ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลย
พินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน  ในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้ งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

√  

2. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้
องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีใน
ส่วนงานท่ีส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็นตน้   

√  

3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ี ความ
รับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

√  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ  านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

√  

3. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

√  

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และ
การจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนักงาน
ทราบ 

√  

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม
อยา่งทนัเวลา 

 √ 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู ้บริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การจัดระบบท่ีปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

 

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั √  

5.  องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะส้ันและระยะยาวของบริษทั 

√  

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกับ
ความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป ในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร
แต่ละคน 

√  

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่า
เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

√  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาด
ของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

√  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง √  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหาร
และพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

√  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และ
หนา้ท่ีงานต่างๆ   

√  

7.2 บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

√  

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง √  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.4 บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  √  

7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance) การ
ลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

√  

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงิน
เท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management 
override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานที่ส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 

√  

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  
รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริม
ให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทั
ด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

√  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ √  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

√  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

√  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

√  

 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดลอ้ม 
ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

 

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน
ก าหนดขอบเขต อ  านาจหน้าท่ี และล าดับชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุม เพ่ือให้
สามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ขั้นตอนในการ
อนุมติัโครงการลงทุน ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย การบันทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ 
ดงัน้ี 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไป
แลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ 
automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

√  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรือกระบวนการ 

√  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

√  

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลวุตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม √  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม √  

11.4 บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความ
เหมาะสม 

√  
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12. องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏบิัตเิพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนด
ไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏบิัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ข้อบังคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

√  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น √  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

√  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ี
บริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

√  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน √  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

√  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ √  
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13. 1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและ
เก่ียวขอ้งต่องาน 

√  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  √  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่ง
ขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ 

√  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ี
จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

√  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ
ยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อม
เหตุผล เป็นตน้ 

√  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 

√ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัได้
แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

√ 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนบัสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สนบัสนุนการควบคุมภายใน  

√  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนด
บุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการ
ร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 
เป็นตน้    

√  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่างๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูล
หรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนย์
รับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

√  

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้
ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  
และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

√  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวโ้ดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

√  



(213) 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั √  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ √  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  √  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร
ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตามแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

√  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยวา่มี
เหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการ
จดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

√ 

 

√ 
 
√ 
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