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สว่นที ่1 หน้า 1  

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1.1 วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 

ในแต่ละปีคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนวิสยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์  และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และบรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ในปีน้ีกเ็ช่นกนั คณะกรรมการได้ทบทวนและพจิารณาแล้วมมีตวิ่า วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์ ที่
บรษิัทตัง้ไว้มีความเหมาะสม จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีเพียงเป้าหมายองค์กรที่บรษิัททบทวนและปรบัให้มีความชดัเจนและ
กวา้งไกลยิง่ขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัจะผลกัดนัสนบัสนุนการด าเนินงานใหบ้รรลุพนัธกจิที่ก าหนดไวต้่อไป 

วสิยัทศัน์ 

มุง่ม ัน่สู่การเป็นผูน้ าในธรุกจิทางดา้นอาหารทะเลทีน่่าเชื่อถอืที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและรกัษาทรพัยากรต่างๆ เพื่อใหค้งไว้
แก่คนรุน่ต่อไป 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายองคก์ร 

มุ่งสร้าง “สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่สมบูรณ์” โดยให้ความส าคญัในทุกประเภทผลิตภณัฑ์ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดขีอง
ผูบ้รโิภค ซึ่งจะสรา้งเสรมิการเตบิโตและความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิหลกั อกีทัง้ขยายไปยงัธุรกจิใหม่ที่น่าสนใจ องคก์รจะเดนิหน้า
ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ีใหม้คีวามยัง่ยนื 

กลยทุธข์องไทยยูเนีย่น 

ฝ่าฟันผา่นปี 2563 

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายที่ ไทยยูเน่ียนได้เห็นการใช้มาตรการต่างๆ อย่างที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดซึ่ง
แพร่กระจายไปทัว่โลก บรษิทัไทยยูเน่ียนเริม่ต้นปีดว้ยทศิทางที่ชดัเจนในการด าเนินกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 ในขณะที่โควดิ-19 ระบาดไปทัว่
โลก ไทยยเูน่ียนไดป้ฏบิตัติามแนวทางการจดัการภาวะวกิฤตของไทยยเูน่ียน ทัง้น้ีเพื่อดแูลความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน และเพื่อฝ่าวกิฤตครัง้
น้ีไปใหไ้ด ้แนวทางดงักล่าวประกอบดว้ย มาตรการดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัที่ครอบคลุมรอบดา้น การวางแผนส าหรบัการปรบัตวัใน
ดา้นการด าเนินงาน รวมถงึการบรหิารเงนิอย่างระมดัระวงั และการควบคุมต้นทุน แมว้่าการรบัมอืกบัความท้าทายต่างๆ ที่เกดิจากผลกระทบ
ของโรคระบาดเป็นเรื่องส าคญัเรง่ด่วน แต่ถงึกระนัน้ ไทยยูเน่ียนไดเ้หน็การขยายตวัของแนวโน้มต่างๆ ซึ่งตอกย ้าความเชื่อและค ามัน่ของไทย
ยเูน่ียนทีม่ตี่อกลยทุธเ์พื่อมุง่สูปี่ 2568  

จากปี 2562 ที่ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2568 กลยุทธ์น้ีถูกสรา้งขึ้นมาจากความมุ่งมัน่ในการส่งมอบ
ผลติภณัฑท์ี่มปีระโยชน์ต่อสขุภาพและรสชาตดิใีหก้บัผูบ้รโิภค และพนัธกจิในการเป็นผูน้ าดา้นความยัง่ยนืในอุตสาหกรรม สรปุสัน้ๆ ไดว้่า ไทย
ยเูน่ียนใหค้วามส าคญักบั “การมสีขุภาพทีด่ ีและทอ้งทะเลทีอุ่ดมสมบูรณ์”   

กลยุทธ์ของไทยยูเน่ียนมอีงคป์ระกอบทัง้สิ้น 6 ประการในการสรา้งมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้องคก์รขบัเคลื่อนและ
รกัษาการเติบโตของธุรกิจ รวมทัง้ช่วยยกระดบัและต่อยอดธุรกิจในกลุ่มองค์กรของไทยยูเน่ียน และน ามาซึ่งการพฒันาและการสร้างความ
แขง็แกรง่ใหก้บัการท าก าไรของธุรกจิ 
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การสรา้งการเตบิโตในกลุ่มธุรกจิหลกั 

ไทยยูเน่ียนวางเป้าหมายเติบโตปานกลางแต่มผีลก าไรในธุรกจิหลกัของไทยยูเน่ียน โดยมุ่งเน้นที่การบรหิารต้นทุนเป็นส าคัญ และ
เชื่อวา่ยงัมโีอกาสอยูม่ากในการเตบิโตทัง้ในแงข่องปรมิาณและมลูคา่ โดยจะบรรลุเป้าหมายดว้ยกลยทุธ ์3 ขอ้ ไดแ้ก่  

1) การเตมิเตม็ช่องว่างในตลาดที่มอียู่แล้วและในตลาดเกดิใหม่ดว้ยการเพิม่ประเภทผลติภณัฑแ์ละปรบัใหเ้หมาะกบัลูกคา้และภูมิ
ประเทศต่างๆ  

2) การเลอืกเจาะสนิคา้ประเภทใกลเ้คยีงกนัที่น่าสนใจ  
3) การพฒันาและสร้างความแตกต่างคุณค่าที่มอบให้กบัลูกค้ายิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี

นอกจากน้ี ไทยยเูน่ียนจะยงัคงเดนิหน้าพฒันาการด าเนินงานและลดคา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารอยา่งต่อเน่ือง

การขยายธรุกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่า 

ไทยยูเน่ียนจะยงัคงกระจายธุรกจิของกลุ่มโดยขยายสูธุ่รกจิทีน่่าสนใจตลอดห่วงโซ่อุปทาน และใหค้วามส าคญัในการสร้างการเตบิโต

ต่อเน่ืองในธุรกจิอาหารสตัวเ์ลี้ยง และธรุกจิอาหารสตัว ์รวมทัง้เดนิหน้าลงทุนต่อเน่ืองในการวจิยัและพฒันาโปรตนีทางเลอืก เช่น ธรุกจิอาหาร

สตัว์เลี้ยง ใช้นวตักรรมเพื่อยกระดบัด้านโภชนาการในผลิตภณัฑ์ โดยการท างานร่วมกบัศูนย์นวตักรรมภายในองค์กรอย่างใกล้ชิด เพื่อ

ตรวจสอบประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์โดยมเีป้าหมายสงูสดุเพื่อสขุภาพทีด่แีละอายทุีย่นืยาวของสตัวเ์ลีย้ง  

การมองหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ 

เพิม่เตมิจากขา้งตน้ ไทยยเูน่ียนก าลงัสรา้งธรุกจิใหม่ทีจ่ะสรา้งโอกาสในการพยงุราคา Co-products และสรา้งธรุกจิทีม่สีว่นต่างก าไร

สงูและมกีารเตบิโตสงู วางกลยทุธเ์ฉพาะในธรุกจิเหล่าน้ีจากจุดแขง็ในการเขา้ถงึวตัถุดบิและศกัยภาพในดา้นนวตักรรม  

จากแนวทางน้ี ไทยยูเน่ียนจะยงัคงขยายธุรกจิอนิกรเีดยีนท์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลติส่วนประกอบอาหารทะเลแบรนดต์่างๆ รวมถงึ “ยู

นิก ดเีอชเอ” (UniQTMDHA) และผลติภณัฑใ์หม่ “ยูนิก โบน” (UniQTMBONE) ไทยยูเน่ียนจะลงทุนเพื่อเตบิโตในกลุ่มส่วนประกอบอาหารอื่นๆ 

และผลติภณัฑเ์ฉพาะทาง ซึง่รวมถงึการเริม่เดนิเครื่องโรงงานใหม่เพื่อขยายสูก่ารแปรรปูโปรตนี นอกจากน้ี บรษิทัก าลงัศกึษาโอกาสในธรุกจิที่

เกีย่วขอ้งอื่นๆ อาทเิช่น การศกึษาผา่นความรว่มมอืกบับรษิทั ไทย เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 

ไทยยเูน่ียนตระหนกัดวีา่ไมใ่ช่ทุกนวตักรรมจะสามารถพฒันาภายในองคก์รของไทยยเูน่ียนเองได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเทคโนโลยี

อาหารมวีวิฒันาการอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ บรษิทัจงึท างานอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ให้การสนับสนุนสตารท์อพัเทคโนโลยอีาหารทัว่โลกในฐานะเป็น

หน่ึงในสมาชกิผูก่้อตัง้สเปซ-เอฟ ซึง่เป็นศูนยบ์่มเพาะ และเรง่การเตบิโตใหก้บัสตารท์อพัดา้นเทคโนโลยอีาหารแหง่แรกของประเทศไทย อกีทัง้

ยงัมกีารลงทุนผา่นกองทุน venture fund ของบรษิทั 

การสรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงในการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

ส่วนหน่ึงของการปูทางสู่ทศวรรษหน้า คอืไทยยูเน่ียนก าลงัทุ่มเทความพยายามเป็นทวคีูณในการสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัห่วงโซ่

อุปทานและการด าเนินงาน โดยเพิ่มประสทิธภิาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายเชิงโครงสร้าง ไทยยูเน่ียนก าลงัลงทุนในระบบอตัโนมตัิและ

ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดบัคุณภาพ และตัดสินใจได้เฉียบคมยิ่งขึ้น จากการประมวลข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล การ

เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีจะเพิม่ความคล่องตวัในห่วงโซ่อุปทานและสรา้งความแขง็แกร่งในการก้าวไปขา้งหน้า นอกจากน้ี บรษิทัไดว้างโปรแกรมใน

การขบัเคลื่อนใหเ้กดิพฒันาการในทุกการด าเนินงาน โดยลงรายละเอยีดแผนงานและแนวทางทีช่ดัเจนในการลดต้นทุนแปรสภาพทัง้ปี  
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การสบืสานความเป็นผูน้ าดา้นความยัง่ยนื    

เราภูมใิจที่ความทุ่มเทในดา้นความยัง่ยนื ไดร้บัการยกย่องไม่เพยีงแต่ภายในองคก์ร แต่ยงัรวมถงึจากทัง้อุตสาหกรรม ไทยยูเน่ียน

ไดร้บัการคดัเลอืกใหต้ดิในดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส ์หมวดอุตสาหกรรมผลติภณัฑอ์าหาร ในช่วง 7 ปีที่ผา่นมา โดยไดร้บัการจดัใหอ้ยูใ่นล าดบั

ที่ 1 ในปี 2561 และ 2562 และอยู่ในล าดบัที่ 2 ในปี 2563 ล่าสุดไทยยูเน่ียนติดอันดบัดชันี FTSE4Good Emerging Index เป็นเวลา 5 ปี

ตดิต่อกนั และไดร้บัการจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที่ 1 ในดชันี Seafood Stewardship Index (SSI) ซึ่งเป็นปีแรกของการจดัอนัดบัของดชันีน้ี โดยดชันี

ดงักล่าวประเมนิการมสี่วนร่วมของบรษิทัอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 30 แห่งตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

อยา่งไรกต็าม เรายงัคงเน้นใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานตาม SeaChange® ซึง่เป็นกลยทุธด์า้นความยัง่ยนืชัน้น าของอุตสาหกรรมทีใ่ช้ทัว่

โลก โดยจะด าเนินการตามแนวทางกลยุทธน้ี์ในทุกส่วนของธุรกิจ และหลอมรวมความยัง่ยนืไวใ้นกลยุทธ์ “Healthy Living, Healthy Oceans 

(การมสีุขภาพที่ด ีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทัว่โลก)” ในขณะเดยีวกนั ไทยยูเน่ียนก าลงัขบัเคลื่อนกลยุทธด์า้นความยัง่ยนืในขัน้ต่อไป โดย

การขยายงานในดา้นการดูแลท้องทะเลและการพฒันาแนวทางรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดว้ยความทุ่มเทเหล่าน้ี หวงัว่าไทย

ยเูน่ียนจะยงัคงเป็นผูน้ าดา้นความยัง่ยนืต่อไป  

การพฒันาบุคลากร 

ไทยยูเน่ียนมุ่งดูแลความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงาน พฒันาประสทิธภิาพในการผลิต และยกระดบัก าลงัการผลิต ในขณะที่การแพร่

ระบาดของโควดิ-19 ยงัคงด าเนินอยู ่โดยจะใหก้ารช่วยเหลอืพนกังานในสถานการณ์ที่ท้าทายน้ีต่อไป ดว้ยการปรบัรปูแบบการท างานของกลุ่ม

บรษิทัใหส้อดคล้องตามสถานการณ์และข้อบงัคบัของแต่ละประเทศ นอกจากน้ี ยงัไดร้เิริม่หลายโครงการเพื่อใหพ้นักงานสามารถสร้างสมดุล

ความรบัผดิชอบเรื่องงานและเรื่องสว่นตวั โดยเน้นเรื่องอารมณ์ สภาพจติใจ และสภาพรา่งกายเป็นส าคญั     

นอกจากน้ี จะยงัคงมุ่งพฒันาบุคลากรที่มคีวามสามารถและเสรมิสรา้งศกัยภาพ เช่นกิจกรรมผ่านโครงการ Thai Union Academy 

ซึ่งเน้นการเพิม่ทกัษะและปรบัทกัษะในหลกัสูตรซึ่งเป็นที่นิยม และจะยงัคงผลกัดนัการมสี่วนร่วมของพนักงานในทุกหน่วยธุรกจิใหม้ากยิง่ขึ้น 

โดยเน้นที่การพฒันาผูน้ าในอนาคต โดยจะจดัสรรบุคลากรใหส้อดคล้องกบังานส าคญัขา้งต้น และในขณะที่เดนิหน้าพฒันาประสทิธภิาพในการ

ด าเนินธุรกจิหลกันัน้ กจ็ะมกีารบรหิารบุคลากรของไทยยูเน่ียนเพื่อขบัเคลื่อนการเติบโตทัง้ในดา้นนวตักรรมของกลุ่มผลติภณัฑ์หลกั และการ

ลงทุนเชงิกลยทุธใ์นธรุกจิใหมท่ีม่โีอกาสเตบิโต 

บรษิทัยงัคงเดนิหน้าบรหิารกลุ่มธรุกจิอยา่งแขง็ขนั โดยลงทุนในธรุกจิทีม่กี าไรและการเตบิโตสูง และมุง่ม ัน่ทีจ่ะปรบัปรงุกลุ่มธุรกจิที่มี

ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย และพรอ้มท าการพจิารณาตดัสนิใจที่จะปรบัปรุงหรอืยุตกิจิการที่มผีลการด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมาย โดย

การไตรต่รองและวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งรอบคอบ ทัง้น้ีเพื่อจ ากดัความเสีย่งและเปิดโอกาสใหธ้รุกจิที่ด าเนินอยูน่ัน้ด าเนินไปไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

ในขณะเดยีวกนั กใ็หค้วามส าคญักบัการลงทุนเพื่อผลกัดนัการสรา้งผลก าไรจากธรุกจิหลกัทีม่อียู ่อกีทัง้ยงัคงมองหาโอกาสในการเขา้
ซือ้กจิการและสรา้งพนัธมติรทางการคา้ เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัเป้าหมายเชงิกลยทุธข์องไทยยเูน่ียน ส าหรบัโอกาสในการเขา้ซือ้
กจิการ มุง่เน้นทีธ่รุกจิทีม่คีวามน่าสนใจเชงิกลยทุธส์งู โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มและภูมภิาคทีม่โีอกาสเตบิโตสูง 

ดว้ยกลยทุธท์ี่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บรษิทัมุง่เน้นในการสรา้งความสมดลุระหว่างการเตบิโตทัง้ในแงข่องยอดขายและก าไร และการสรา้ง

รากฐานที่ม ัน่คงใหก้บัการด าเนินธุรกจิในอนาคต ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเชื่อว่าหวัใจส าคญัของความส าเรจ็

ของไทยยูเน่ียน คอื การเดนิหน้าเสรมิสรา้งจดุแขง็ รวมทัง้เพิม่การเขา้ถงึแหล่งอาหารทะเลที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพและมคีุณค่าทางโภชนาการ 

และเป็นผู้น าขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านนวตักรรมและความยัง่ยนื ไทยยูเน่ียนจะยดึมัน่ในพนัธกิจ “การมสีุขภาพที่ด ีและท้องทะเลที่อุดม

สมบูรณ์” ของไทยยเูน่ียนอยา่งสบืเน่ืองต่อไป 
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1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจัดตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2531 ซึ่งครัง้แรกตอนจดัตัง้ใช้ชื่อ 
บรษิทั เอเซี่ยน แปซฟิิค ไทยทูน่า จ ากดั ขึ้นก่อน ดว้ยทุนจดทะเบียนเริม่แรก 25 ล้านบาท ทัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิการผลิตและ
น าเขา้ส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ รวมถึงแปรสภาพผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อจดัจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ และไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2531 โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2533 ได้เริม่ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ 3 
ประเภทแรกออกจ าหน่าย ได้แก่ ปลาทูน่าสุกแช่แข็ง ปลาแล่แช่แข็ง และอาหารแมวกระป๋อง ต่อมาในปี 2535 บรษิทัได้ก่อสร้างห้องเย็น
เพิม่เตมิ พรอ้มกบัการเขา้ร่วมลงทุนจากบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายรายใหญ่ ในประเทศญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั และ
บรษิทั ฮาโกโรโม ่ฟู้ดส ์จ ากดั ซึ่งเป็นลูกค้าและผูจ้ าหน่ายของบรษิทั ต่อมาบรษิทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2537 โดยบรษิทัได้ด าเนินงานและขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อาหารสตัว์น ้า โรงพมิพ ์
อุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหาร และตัง้แต่ปี 2540 เป็นต้นมา บรษิทัเริม่ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยเริม่จากการเข้าลงทุนในชิ
กเกน้ออฟเดอะซ ีในประเทศสหรฐัอเมรกิา แลว้ขยายต่อไปในภูมภิาคต่างๆ เรื่อยมา ทัง้ในอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี  

จนกระทัง่ในปี 2558 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบรษิทัที่ขยายเตบิโตขึน้ ในส่วนของโครงสรา้งการลงทุน บรษิทัจงึได้จดทะเบยีนเปลี่ยน
ชื่อเป็น “บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” รวมถงึชื่อย่อหลกัทรพัยจ์ากเดมิ TUF เปลี่ยนเป็น TU พรอ้มทัง้เปลี่ยนตราสญัลกัษณ์ของ
บรษิทัในเครอืทัง้หมด เป็นดงัน้ี  

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในปี 2563 

มนีาคม - คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัโิครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อการบรหิารทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
วงเงนิสงูสุดทีใ่ชใ้นการซือ้หุน้คนื ไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท 
จ านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คนื ไมเ่กนิ 200 ลา้นหุน้  
 (คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 4.19 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด) 
วธิกีารในการซือ้หุน้คนื ซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะซือ้หุน้คนื ภายในระยะเวลา 6 เดอืน  
 ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 
จ านวนหุน้ซือ้คนืทัง้สิน้ 116,682,800 หุน้ 
จ านวนหุน้ซือ้คนื ณ 31 มกราคม 2564 116,682,800 หุน้ 

กรกฎาคม-สงิหาคม - เขา้ลงทุนเพิม่รอ้ยละ 45 ในบรษิทั TUMD Luxembourg S.a.r.l (“TUMD”) ผา่นบรษิทั Thai Union EU Seafood 1 
S.A. (“TUES1”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยในประเทศลกัเซมเบริก์ ท าใหอ้ตัราสว่นการถอืหุน้เปลีย่นจากรอ้ยละ 45 เป็นรอ้ยละ 90 หรอื 49,732,490 
หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 55,258,322 หุน้ โดย TUMD เป็นเจา้ของบรษิทัในประเทศรสัเซยี 3 บรษิทั ไดแ้ก่   

1) Dalpromryba LLC 
2) Torgovo-Promyshlenny Komplex Dalpromryba LLC  
3) Maguro LLC. 

และบรษิทัเหล่าน้ีเรยีกรวมกนัและเป็นทีรู่จ้กัในชื่อ DPR Group (DPR) ซึง่จะเน้นการประกอบธุรกจิคา้ปลกีปลาและอาหารทะเล และเป็นผูผ้ลติ
ปลาทูน่ากระป๋องอนัดบัหน่ึงของประเทศรสัเซยี ที่เป็นเจา้ของตราสนิคา้ เช่น Maguro, Captain of Tastes และ Rybar 
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ตุลาคม  

- บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิกรเีดยีนท ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 รว่มลงทุนกบับรษิทั เบฟเทค จ ากดั จดัตัง้บริษทั ฟู้ด 
แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ล้านหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท โดยมอีตัราสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 49 หรอืจ านวน 
490,000 หุน้ เพื่อร่วมลงทุนและร่วมมอืในการพฒันาสนิคา้ ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร และเครื่องดื่มบ ารงุสุขภาพ ภายใตแ้บรนด์
หรอืเครื่องหมายการคา้ของบรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั 

- จดัตัง้ Thai Union South East Asia Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ โดยบรษิัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100  ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 
เหรยีญดอลลารส์งิคโปร ์ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารค าปรกึษาเกี่ยวกบักลยุทธท์างธรุกจิและการลงทุน ทัง้น้ี เพื่อสรา้งตวัตนในประเทศสงิคโปร ์ซึ่ง
มฐีานะเป็น ‘Food-Tech Startup Hub’ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ การตัง้บรษิทัน้ีในประเทศสงิคโปรจ์ะช่วยท าให้บรษิทัมคีวามสะดวก
มากยิง่ขึน้ในการประสานความร่วมมอืและสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัหรอืกองทุนในธรุกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยอีาหาร (Foodtech) 

1.1.3 บรษิทัไดใ้ชเ้งนิระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี  

สนบัสนุนการขยายตวัของกจิการ ขยายก าลงัการผลติ ลงทุนและ/หรอืพฒันาโครงการทีม่อียูแ่ล้วหรอืโครงการใหม ่เขา้ซื้อกจิการเพื่อ
ขยายตลาดและการลงทุน ช าระเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ช าระหน้ีเพื่อการรไีฟแนนซ ์เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ปรบัปรุงกจิการ และ/หรอื เพื่อ
การด าเนินกิจการอื่นๆ ของบรษิทัโดยทัว่ไป และ/หรอื เพื่อน าเงนิไปให้บรษิทัในเครอืกู้เพื่อใช้ในกจิการต่างๆ และ/หรอื เพื่อเป็นการบรหิาร
จดัการดา้นการเงนิหรอือตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย ครบถว้นแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ประเภทตราสาร การใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช้
เงิน 

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. หุน้กู้ดอ้ยสทิธทิีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยทุน ไถ่
ถอนเมื่อเลกิบรษิทั 

ออกวนัที ่1 พ.ย. 2562 

เพื่อช าระคนื 
1.1 ตราสารหน้ีทีค่รบก าหนดไถ่ถอน  

 

1.2 เงนิกูจ้ากธนาคารกรงุไทย 

 
3,500,000,000 

 

2,500,000,000 

 
มกราคม 2563 

 

ระหวา่งปี 2563 

 
ช าระคนื “หุน้กูช้ดุที ่1” ใชช้ื่อว่า “หุน้
กูข้อง บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 

2. หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื 
ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไม่
มปีระกนั และไมม่ผีูแ้ทน
ผูถ้อืหุน้กู้ 

ออกวนัที ่1 พ.ย. 2562 

เป็นเงนิทุนใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ 6,000,000,000 ระหวา่งปี 2563  

1.1.4 ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขทะเบยีนบรษิทั 0107537000891 
ส านกังานใหญ่  เลขที ่72/1 หมู ่7 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
  โทรศพัท ์+66 (0) 3481-6500 โทรสาร +66 (0) 3481-6886 
ส านกังานกรงุเทพฯ เลขที ่979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
   โทรศพัท ์+66 (0) 2298-0024 โทรสาร +66 (0) 2298-0550 เวบ็ไซตบ์รษิทั www.thaiunion.com 
ประกอบธรุกจิ 
ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลแช่แขง็และบรรจกุระป๋อง 
ทุนจดทะเบยีน 1,492,953,874 บาท (หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้)  
ทุนช าระแลว้ 1,192,953,874 บาท (หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้) โดยมมีลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

สายผลติภณัฑ ์   % การถอื 2563 / 2020 2562 / 2019 2561 / 2018 

/ กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย  หุน้โดย TU 
และบรษิทั

ย่อย 
รายไดข้าย % รายไดข้าย % รายไดข้าย % 

กลุ่มธรุกิจท่ี 1 
1.1 ผลติ/ส่งออก 
1.1.1 อาหาร
ส าเรจ็รปูแช่แขง็และ
บรรจกุระป๋อง 

 
 

บมจ.ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป  
บจ.ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 
บมจ.สงขลาแคนนิ่ง  
บจ.ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด 
กลุ่ม บมจ.แพค็ฟู้ด (งบการเงนิรวม) 
บจ. ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท ์

 
 

TU 
TUM 
SC 
TUS 
PPC 
TUI 

 
 
- 

99.66 
99.55 
51.00 
99.73 
100.00 

 
 

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

315.3 

 
 

9.7 
15.1 
3.8 
1.3 
3.6 
0.2 

 
 

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

115.6 

 
 

10.3 
14.5 
3.9 
2.4 
3.8 
0.1 

 
 

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

N/A 

 
 

10.0 
14.9 
4.4 
2.3 
3.4 

1.1.2 อาหาร
ส าเรจ็รปูแช่แขง็และ
บรรจกุระป๋อง 
(ต่างประเทศ) 

บจ.ไทร-ยเูนี่ยน ซฟู้ีดส ์ 
บจ.ไทยยเูนี่ยน ยุโรป เอสเอเอส 
บจ.คงิ ออสการ ์เอสเอ 
บจ.เมอรอ์ลอินัซ ์
บจ.ยู่เฉยีงแคนฟู้ด 
บจ.รเูกน้ฟิช เอจ ี
บจ.ไทยยเูนี่ยน แคนาดา 
บจ.ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 1 
บจ.ทยีเูอม็ด ีลกัเซมเบริก์ เอสเออารแ์อล 

Tri-U 
TUE 
KO 

MAA 
YCC 

RGAG 
TUCa 
SIC1 
TUMD 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
51.00 
80.00 
60.00 
90.00 

14,569.0 
    23,607.3 

1,475.0 
4,641.8 

483.5 
4,962.9 

277.5 
- 

160.2 

11.0    
17.9 
1.1 
3.5 
0.4 
3.7 
0.2 

- 
0.1 

11,243.0 
    21,921.3 

1,245.2 
4,745.4 

321.9 
4,645.5 

288.0 
213.5 

N/A 

8.9    
17.3 
1.0 
3.7 
0.2 
3.7 
0.2 
0.2 

11,698.5 
    25,502.3 

1,495.7 
5,261.0 

227.0 
4,624.1 

237.5 
477.4 

N/A 

8.8    
19.1 
1.1 
3.9 
0.2 
3.5 
0.2 
0.4 

1.2 ผลติ/จ าหน่าย
อาหารสตัว ์

บมจ.ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์
 

TFM 
 

66.90 4,136.5 3.1 4,819.3 3.8 4,401.3 3.3 

1.3 ธุรกจิการลงทุน
ในต่างประเทศ 

เนือ่งจากกลุ่มธุรกจินี้เป็นบรษิทัผูเ้ขา้ไปลงทุนถอืหุน้เท่านัน้ จงึไมม่รีายไดจ้ากการขาย 

กลุ่มธรุกิจท่ี 2 
2.1 ผลติ/จ าหน่าย 
บรรจุภณัฑ ์

บจ.เอเชยีนแปซฟิิคแคน  
บจ.ไทยยเูนี่ยน กราฟฟิกส ์ 
 

APC 
TUG 

100.00 
98.00 

1,097.1 
71.0 

0.8 
0.1 

801.0 
97.8 

0.6 
0.1 

710.1 
143.7 

0.5 
0.1 

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

TMAC 
TUH 
TCM 
TMK 

100.00 
100.00 
80.00 
94.44 

 

147.9 

 

0.1 
 

 

84.9 

 

0.1 
 

กจิการร่วมคา้
ไมม่กีารน า
รายไดม้ารวม

ค านวณ 

-- 
 

2.3 ธุรกจิจดั
จ าหน่าย 
และอืน่ๆ 

บจ.อเีอชเอส เทรนดน์ิ่งแอนดเ์ซอรว์สิเซส 
บจ.ไทร-ยเูนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส ์
บจ.ยเูอสเพท็ นูทรชี ัน่ 
บจ.ไทยยเูนี่ยนออนไลน์ชอ็ป 
บจ.ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ 
บจ.ธรรมชาต ิซฟู้ีด รเีทล 

EHS 
TUFP 
USPN 
TUO 
TUC 
TSR 

100.00 
100.00 
100.00 
99.99 
100.00 
65.00 

0.0 
29,222.1 
1,803.5 

50.9 
383.7 
685.7 

0.0 
22.1 
1.4 
0.0 
0.3 
0.5 

0.3 
29,767.7 
1,499.0 

4.4 
356.0 
87.0 

0.0 
23.6 
1.2 
0.0 
0.3 
0.1 

0.5 
29,930.4 
1,366.5 

5.5 
557.1 

N/A 

0.0 
22.5 
1.0 
0.0 
0.4 

 รวมรายได้   132,402.4 100.0 126,275.3 100.0 133,284.6 100.0 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 
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ส ำหรบักลุ่มธรุกิจที ่3 เป็นกำรร่วมทุน (ไม่เกินกว่ำ 50%) ซึง่ถือว่ำเป็นบริษทัร่วม จึงไม่มีกำรน ำรำยได้มำรวมในงบกำรเงินน้ี 

หมำยเหต:ุ เนือ่งจำกเป็นกำรแบ่งโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย หลงัจำกหกัรำยกำรระหว่ำงกนัออกแล้ว ดงันัน้ รำยไดข้ำยจงึจะไม่ตรงกบังบ
กำรเงินของแต่ละบริษทั 

1.2.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

(1) ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิารและการพฒันานวตักรรมธรุกจิ 

กลุ่มธรุกจิที ่1 สว่นงานผลติ จ าหน่าย และลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มธรุกจิที ่1.1 ผลติและสง่ออกอาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็และบรรจกุระป๋อง  มผีลติภณัฑห์ลกั 9 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ปลาทูน่าบรรจกุระป๋อง/บรรจุถุงสูญญากาศ/บรรจภุาชนะปิดผนึก เป็นผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากการน าปลาทูน่าสดแช่แขง็มาผา่นกระบวนการ
คดัสรรละลาย น่ึงใหสุ้กดว้ยไอน ้า และผ่านการแปรรปูเป็นชิ้นเน้ือที่สะอาด ก่อนบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญากาศ หรอืภาชนะปิดผนึกอื่นๆ 
ตามความต้องการของลูกค้าแล้วเติมส่วนผสมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารและรสชาติ จากนัน้สินค้าที่ปิดผนึกแล้วจะถูกน ามาผ่าน
กระบวนการสเตอรไิลส์และตรวจสอบคุณภาพ ส าหรบัผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋องของบรษิทั แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ชนิด
ธรรมดา คอืทูน่าในน ้ามนัพชื น ้ามนัดอกทานตะวนั น ้าเกลอื หรอืน ้าแร่ ตามค าสัง่ของลูกค้า และชนิดปรุงรส ไดแ้ก่ ปลาทูน่าที่น ามา
ดดัแปลงเป็นอาหารไทยโดยผสมส่วนประกอบอื่นเพิม่เตมิ และปรุงรสชาต ิไดแ้ก่ ทูน่าผดัพรกิ แพนงทูน่า มสัมัน่ทูน่า เขยีวหวานทูน่า 
ทูน่าผดัพริกใบกะเพรา และทูน่าสูตรน ้ าพริกผัด เป็นต้น ส าหรบัปลาทูน่าที่จดัจ าหน่ายในประเทศจะผลิตและจ าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “ซเีลค็ (Sealect)” และไดม้กีารพฒันาสนิคา้ออกมาใหม่เพื่อขยายตลาดภายในประเทศเพิม่ขึน้ ในปีที่ผ่านมา ยงัได้
มกีารปรบัโลโก้และบรรจุภณัฑใ์ห้มคีวามเป็นสากลและพรเีมยีมยิง่ขึน้เพื่อขยายการรบัรู้ของกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย บรษิทัในกลุ่มซึ่ง
ด าเนินการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ได้แก่ บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป บจ.ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม บมจ. สงขลาแคนน่ิง บจ. 
ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์บจ. ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด กลุ่มบจ. ไทยยเูน่ียน ยโุรป  

2. ปลาซารด์นีและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง/บรรจุถุงสูญญากาศ เป็นผลติภณัฑ์ที่น าปลาซารด์นี และปลาแมคเคอเรลสดจากทะเลและ
แช่เยอืกแขง็ที่ได้มาตรฐานจากในประเทศและต่างประเทศ มาท าความสะอาดและผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วเติมซอสมะเขอืเทศหรอื
น ้ามนัหรอืน ้าเกลอืหรอืน ามาปรุงรสตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่น าไปฆ่าเชื้อตามกระบวนการสเตอรไิลสแ์ละตรวจสอบคุณภาพ 
ปัจจุบนับรษิทัยงัไดพ้ฒันาสนิค้าออกมาใหม่ในรูปแบบของการปรุงรสชาต ิ“ซีเลค็ซารด์นีย ารสเผด็”  โดยเน้นตลาดภายในประเทศ 
บรษิทัในกลุ่มซึ่งด าเนินการผลิตปลาซาร์ดนีและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง ได้แก่ บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป บจ. รูเก้นฟิช เอจ ี
และบจ. คงิ ออสการ ์เอเอส 

3. เน้ือปลาทูน่าสุกแช่แขง็เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการน าปลาทูน่าสดมาผ่านกระบวนการคดัสรร ละลาย น่ึงใหสุ้กดว้ยไอน ้า และแปรรปู เป็น
ชิ้นเน้ือที่สะอาดตามมาตรฐานของลูกค้า ก่อนบรรจุในถุงสูญญากาศ แล้วจึงน าไปแช่แข็งเพื่อรกัษาคุณภาพของสินค้า ก่อนส่ง
จ าหน่ายใหโ้รงงานผลติปลาทูน่ากระป๋อง หรอืผูบ้รโิภคขัน้สุดท้าย ส าหรบัวตัถุดบิปลาทูน่าที่ใช้ในการผลติจะมหีลายสายพนัธุ ์เช่น 
สกปิแจค็ เยลโลวฟิ์น อลับาคอร ์เป็นตน้ ขนาดบรรจขุองผลติภณัฑม์หีลายขนาดขึน้อยู่กบัค าสัง่ซือ้ของลูกคา้ แตโ่ดยทัว่ไปจะมขีนาด
มาตรฐานถุงละ 5 และ 7 กโิลกรมั บรษิทัในกลุ่มซึง่ด าเนินการผลติเน้ือปลาทูน่าสุกแช่แขง็ คอื บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 

4. ปลาแซลมอนแช่แขง็และรมควนั เป็นผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากปลาแซลมอน ทีผ่่านการคดัสรรตามมาตรฐานคุณภาพจากประเทศนอรเ์วย ์
และชลิ ีซึ่งอุดมคุณค่าไปดว้ยโปรตนี และโอเมก้า 3 มาผ่านกระบวนการแปรรูปและเพิม่มูลค่า ด้วยเทคนิคในการผลิตที่เชี่ยวชาญ 
และช านาญ ท าใหส้ามารถพฒันาจนเป็นสนิคา้หลากหลายรปูแบบ ที่ยงัคงความสดและรสชาตขิองเน้ือปลาไดอ้ย่างดเียีย่ม  บรษิทัใน
กลุ่มซึง่ด าเนินการผลติเน้ือปลาแซลมอนแช่แขง็ คอื บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป และบจ. เมอรอ์ลอินัซ ์เอสเอเอส 

5. กุ้งแช่แขง็ เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้จากการน ากุ้งขาว (Vannamei) มาผ่านกระบวนการแปรรูป หรอืน ามาต้มตามกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน นอกจากน้ี ยงัมกีารน ามาผสมส่วนผสมอื่นๆ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิคา้ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการสนิค้า
ของลูกคา้ ก่อนน าไปแช่แขง็เพื่อบรรจุใสภ่าชนะพรอ้มกระจายสู่ผูบ้รโิภคในตลาดทัว่โลก กุ้งแช่แขง็ที่ผลติมทีัง้กุ้งทัง้ตวัแช่แขง็ กุง้เดด็
หวัหรอืเดด็หางแช่แขง็ กุ้งต้มแช่แขง็ กุ้งชุบแป้งทอด กุง้ซูช ิ(กุ้งต้มวางบนขา้วปั้นญี่ปุ่ น) เป็นต้น บรษิทัในกลุ่มซึ่งด าเนินการผลติกุ้ง
แช่แขง็ ไดแ้ก่ บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บจ. ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด และบจ. โอคนิอสฟู้ด  
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6. ปลาหมกึแช่แขง็ เป็นผลติภณัฑท์ี่น าปลาหมกึกระดอง ปลาหมกึกล้วย และปลาหมกึสาย ซึ่งน าเขา้จากต่างประเทศ มาผา่นการแปร
รปูหรอืน ามาผสมกบัส่วนผสมอื่นๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ และใสใ่จในคณุภาพเช่นเดยีวกบักุ้งแช่แขง็ ประกอบดว้ยรปูแบบต่างๆ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น ปลาหมึกชุบแป้งทอด ปลาหมึกซาชิมิ (ปลาหมึกแล่วางบนข้าวปั้นญี่ปุ่ น) เป็นต้น บริษัทในกลุ่มซึ่ง
ด าเนินการผลติปลาหมกึแช่แขง็ คอื บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  

7. อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง เป็นผลติภณัฑท์ีน่ าวตัถุดบิ อาทเิช่น เน้ือป ูเน้ือกุง้ แซลมอน และหอยลาย ทีค่ดัสรรแลว้มาแกะเปลอืกและ
ผ่านการแปรรูปก่อนบรรจกุระป๋อง ขนาด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ์ นอกจากน้ี ยงัมกีารน ามาบรรจุแบบ พลาสเจอรไ์รสใ์นกล่อง
พลาสติกปิดฝา ถุงสูญญากาศ หรอืภาชนะปิดผนึกอื่นๆ และส่งตรวจสอบคุณภาพ ก่อนน าส่งให้ลูกค้าทัว่โลก บรษิทัในกลุ่มซึ่ง
ด าเนินการผลติอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง คอื บมจ.สงขลาแคนน่ิง บมจ. แพค็ฟู้ด บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์และบจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี

8. อาหารพรอ้มรบัประทานเป็นผลิตภณัฑ์อาหารปรุงส าเรจ็รูปแช่แขง็ ปรุงด้วยวตัถุดบิที่ผ่านการคดัสรรอย่างพถิีพถินั ประกอบกบัส่วนผสม 
และเครื่องปรุงที่ส ัง่จากต่างประเทศส าหรบัเมนูอาหารนานาชาติ หรือเครื่องปรุงที่มากคุณค่าของสมุนไพร ส าหรบัเมนูอาหาร
ไทยสูตรต้นต ารบั จากนัน้ น ามาผ่านกระบวนการผลติที่มปีระสทิธภิาพ ถูกหลกัอนามยั คงความอร่อยเหมอืนปรุงเสรจ็ใหม่ๆ โดย 
บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บมจ. แพค็ฟู้ด และบจ. เจา้พระยาหอ้งเยน็ เป็นผูผ้ลติ 

9. เบเกอรี ่เป็นผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการคดิคน้และพฒันาอยา่งสรา้งสรรค ์ภายใตก้รรมวธิอีนัทนัสมยั เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพตาม
ความต้องการของลูกค้า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลติภณัฑ์ได้แก่ พายทูน่า พายผกัโขม บราวน่ี เป็นต้น โดย บมจ. ไทยยู
เน่ียน กรุ๊ป เป็นผูผ้ลติ 

10. อาหารสตัวเ์ลี้ยงบรรจกุระป๋อง/บรรจถุุงสูญญากาศ/บรรจภุาชนะปิดผนึกไดจ้ากการน าเน้ือปลาทูน่าส่วนที่ตดิเลอืดซึ่งแยกไวจ้ากการ
ผลติปลาทูน่าสุกแช่แขง็มาผา่นการแปรรปู โดยผสมกบัเน้ือปลาอื่นๆ เช่น ปลาซารด์นี และส่วนผสมอื่น เช่น เยลลี่ และวติามนิ ก่อน
น าไปบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญากาศ หรอืภาชนะปิดผนึกอื่นๆ ในปัจจุบนั นอกจากส่งออกไปยงัต่างประเทศแล้ว ยงัไดม้กีารเปิดตลาด
ในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบลลอตต้า” บริษัทในกลุ่มซึ่งด าเนินการผลิตอาหารสตัว์เลี้ยง ได้แก่ บจ. ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม และบมจ. สงขลาแคนน่ิง  

11. ผลิตและจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ ผลติภณัฑ์กลุ่มบ ารุงสุขภาพ เช่น น ้ามนัปลา บรษิทัในกลุ่มซึ่งด าเนินการผลติ ได้แก่ บมจ. ไทยยู
เน่ียน กรุ๊ป และ บจ. ไทยยเูน่ียน อนิกรเีดยีนท์ 

นอกจากน้ี บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ยงัเป็นผูผ้ลติอาหารว่างในรปูแบบต่างๆ เช่น ปลาเสน้ ปลาแผ่น ปลาหมกึอบกรอบ แกม้กุง้ทอด เป็น
ตน้ ภายใต้เครื่องหมายการคา้ "ฟิชโช (Fisho)" และ “โมโนร ิ (Monori)” โดยในปีที่ผา่นมา บรษิทัไดป้รบัภาพลกัษณ์ใหม ่ ทัง้รสชาตแิละโลโก ้
ตลอดจนบรรจภุณัฑ ์

กลุ่มธรุกจิที ่1.2 ผลติและจ าหน่ายอาหารสตัว ์ 

- บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธรุกจิผลติและจ าหน่ายอาหารกุง้ชนิดตา่งๆ เช่น กุง้กุลาด า กุ้งขาว กุง้ก้ามกราม เป็นตน้ และอาหารปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลา
นิล ปลาสลดิ ปลากระพง เป็นตน้ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “โปรฟีด” “เอฟซอีาร”์ “นานาม”ิ “แอควาฟีด” “โชบุ” และ “ดโีกรว”์  ซึง่ปัจจบุนั
จ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและสง่ออก 

กลุ่มธรุกจิที ่1.3 ธรุกจิการลงทุนในต่างประเทศ  เป็นการจดัตัง้บรษิทัในต่างประเทศ 
1) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั) เพื่อ

เขา้ไปลงทุนในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิทีน่่าสนใจในสหรฐัอเมรกิา ดงัน้ี 
- ลงทุนในสดัส่วน 100% ในบรษิทั ไทร-ยูเน่ียน ซฟู้ีดส ์ จ ากดั (ชคิเกน้ออฟเดอะซ)ี ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลแปรรปู
และบรรจุกระป๋อง อนัดบั 3 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ลงทุนในสดัสว่น 82% ในบรษิทั ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์ จ ากดั (ชคิเกน้ออฟเดอะซ ี โฟรเซ่น ฟู้ดส)์ เป็นผูน้ าเขา้และจ าหน่าย
อาหารทะเลแช่แขง็ ซึง่ในปี 2554 บรษิทั ไทยยูเน่ียน ยโุรป จ ากดั และบรษิทั ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์จ ากดั (ชคิเก้นออฟเดอะซ ี
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โฟรเซ่น ฟู้ดส)์ ไดด้ าเนินการควบรวมกจิการ โดยเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั” และสดัส่วนในการ
ลงทุนเปลีย่นเป็น 68.97% ในหุน้สามญั และ 100% ในหุน้บุรมิสทิธ ิ

- ลงทุนในสดัส่วน 100% ในบรษิทั ยูเอส เพท็ นูทรชีัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารสตัวท์ัง้แบบแหง้และแบบเปียก 
2) ประเทศเวยีตนาม โดยบรษิทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ลงทุนในสดัส่วน 83% ในบรษิทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ ากดั ซึ่งเป็น

ผูผ้ลติอาหารทะเลบรรจกุระป๋อง ปัจจบุนัไดม้กีารซือ้หุน้เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิจนครบ 100%  
3) ประเทศฝรัง่เศส ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์ โฮลดิง้ จ ากดั เพื่อเขา้ไปลงทุนในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิในประเทศฝรัง่เศส 

โดยเขา้ไปลงทุนในสดัสว่น 100% ในกลุ่มบรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ากดั ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบ
ครบวงจรโดยมเีครื่องหมายการคา้เป็นของตนเอง มฐีานการผลติอยู่ทีป่ระเทศฝรัง่เศส โปรตุเกส กาน่า และซเีชลส ์และสง่ไปจ าหน่าย
ในประเทศต่างๆ ทัว่ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิาเหนือ อเมรกิาเหนือ และอเมรกิาใต ้นอกจากน้ี ยงัลงทุนในสดัส่วน 100% ในบจ.
เมอรอ์ลอินัซ ์เอสเอเอส ซึง่เป็นผูผ้ลติแซลมอนรมควนัชัน้น าของยโุรป 

4) ประเทศนอรเ์วย ์โดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั บรษิทัยอ่ย 100% ไดไ้ปจดัตัง้บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรเ์วย ์เอเอส 
จ ากดั เพื่อเขา้ซือ้หุน้ 100% ในบรษิทั คงิ ออสการ ์เอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูผ้ลติปลาบรรจุกระป๋องทีต่ดิหน่ึงในสบิอนัดบัแบรนดอ์าหาร
ทะเลโลก 

5) ประเทศแคนาดา โดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน อียู ซีฟู้ด 1 เอสเอ  จ ากดั ได้เข้าลงทุนในสดัส่วน 80% ในบรษิทั ไทยยูเน่ียน แคนาดา 
จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายลอ็บสเตอรใ์นแถบแอตแลนตกิเหนือ ภายใต้แบรนด ์เล เพช็เชอะร ีเดอ เชซ์นูส ์(Les Pecheries de Chez 
Nous) 

6) ประเทศสงิคโปร์ ได้แก่ บรษิทั ไทยยูเน่ียน เซ้าท์อีสเอเซีย จ ากดั เพื่อสร้างตวัตนในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีฐานะเป็น ‘Food-Tech 
Startup Hub’ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

กลุ่มธรุกจิที ่2 สว่นงานสนบัสนุนธุรกจิ 

กลุ่มธรุกจิที ่2.1 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ประกอบดว้ย 2 บรษิทั ดงัน้ี 

1.  บรษิทั เอเชยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั  
ด าเนินธรุกจิผลติและจ าหน่ายภาชนะบรรจุอาหาร ทัง้ประเภทกระป๋องเหลก็และกระป๋องอลูมเินียมส าหรบับรรจอุาหาร ซึ่ง บมจ. ไทย
ยูเน่ียน กรุ๊ป ลงทุนในบรษิทัเอเชียนแปซิฟิคแคน จ ากดั ผ่านทางบริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของ
บรษิทั เอเชยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั ไดจ้ าหน่ายใหก้บับรษิทัในกลุ่มไทยยเูน่ียนประมาณ 84% 

2.  บรษิทั ไทยยเูนีย่น กราฟฟิกส ์จ ากดั   
ด าเนินธรุกจิผลติสิง่พมิพท์ัว่ไปรวมถงึฉลากสนิคา้ ลูกคา้ของบรษิทัประมาณ 70% ไดแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มไทยยเูน่ียน ซึ่งมกัจะเป็นงาน
ฉลากสนิค้า นอกจากน้ี บรษิทัยงัมีงานพิมพ์ทัว่ไป เช่น พอ็กเก็ตบุ้ค ใบปลวิ โปสเตอร์ เป็นต้น รวมถึงมีการเพิม่สายการผลิตใน
รปูแบบของกล่องสนิคา้ขึน้ เพื่อขยายตลาดและเพิม่ยอดขายใหก้บับรษิทั 

กลุ่มธรุกจิที ่2.2 สนิคา้เกษตร ประกอบดว้ย 4 บรษิทั ดงัน้ี 

1. บรษิทั ไทยยเูนีย่น แฮชเชอรี ่จ ากดั 
เป็นบรษิทัที่ก่อตัง้ขึน้ โดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อประกอบกจิการโรงเลี้ยง พฒันาสายพนัธุกุ์้ง และอนุบาล
ตวัอ่อนกุ้ง ส าหรบัผลิตและจ าหน่ายลูกกุ้งให้กบัลูกค้าของกลุ่มบรษิทั และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศ ตัง้อยู่ที่อ าเภอตะกัว่ทุ่ง 
จงัหวดัพงังา ปัจจบุนับรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ากดั (TMAC) เป็นผูถ้อืหุน้และดแูลการลงทุน 

2. บรษิทั ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่จ ากดั 
เป็นบรษิทัที่ก่อตัง้ขึน้ โดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั เพื่อประกอบกจิการเพาะพนัธุ์และเลี้ยงกุ้ง เพื่อจ าหน่ายและเป็นฟารม์
ตวัอยา่ง ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอละง ูจงัหวดัสตูล ปัจจบุนับรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ากดั (TMAC) เป็นผูถ้อืหุน้และดแูลการลงทุน 

3. บรษิทั ทเีอม็เค ฟารม์ จ ากดั 
เป็นบรษิทัที่ก่อตัง้ขึน้ โดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั เพื่อประกอบกจิการเพาะพนัธุแ์ละเลี้ยงกุ้ง เพื่อจ าหน่ายและเป็นฟารม์
ตวัอยา่ง ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ปัจจบุนับรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ากดั (TMAC) เป็นผูถ้อืหุน้และดูแลการลงทุน 



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 

 

สว่นที ่1 หน้า 10  

4. บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ากดั 
เป็นบรษิทัทีก่่อตัง้ขึน้ใหม่เดอืนธนัวาคม 2555 โดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั รว่มทุนกบับรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
ในอตัรา 51:49 เพื่อลงทุนในกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุ้ง ปัจจุบนัไดเ้ขา้ไปลงทุนและดูแลการด าเนินงานของ TUH, TCM และ 
TMK ในอตัรา 100.00%, 80.00% และ 94.44% ของทุนจดทะเบียนของบรษิทัทัง้สามตามล าดบั โดยในเดอืนสงิหาคม 2561 และ
เดอืนมนีาคม 2562 TU ไดเ้ขา้ไปซือ้หุน้ทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้เดมิ ท าใหปั้จจบุนั TU เป็นผูถ้อืหุน้ในอตัรา 100% ของทุนจดทะเบยีน  

กลุ่มธรุกจิที ่2.3 ธรุกจิจดัจ าหน่ายและอื่นๆ ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั อเีอชเอส เทรนดนิ์ง่ แอนด ์เซอรว์สิเซส จ ากดั  
ดูแลจดัการเกี่ยวกบัการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึง
ให้บรกิารค าปรกึษาและแนะน าเกี่ยวกบัการจดัระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อให้
กลุ่มบรษิทัด าเนินกจิการเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2. บรษิทั ไทร-ยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดกัส ์ 
ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็ในทวปีอเมรกิา 

3. บรษิทั ยเูอสเพท็ นูทรชีัน่ จ ากดั  
 ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผูด้ าเนินธรุกจิจดัจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งพรเีมีย่ม 

4. บรษิทั ไทยยเูนีย่นออนไลน์ชอ็ป จ ากดั  
เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท โดยสื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ 
www.qfreshshop.com โดยมุ่งเน้นการคัดสรร ผลิต และน าเสนอสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่ผู้บรโิภค และผู้
ประกอบธรุกจิทางดา้นอาหาร 

5. บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิ้ง จ ากดั  
ซึ่งจะเป็นธุรกจิดูแลดา้นการตลาด การสรา้งตราสนิคา้ การขาย และการจดัจ าหน่ายอาหารทะเล และผลิตภณัฑ์อาหารบรรจุหบีห่อ 
ตลอดจนการพฒันาการท าธรุกจิหลกัในประเทศจนี 

6. บรษิทั ธรรมชาตซิฟู้ีด รเีทล จ ากดั  
เป็นผูจ้ดัหาและน าเขา้อาหารทะเลประเภทแช่แขง็และรมควนัเพื่อการคา้ปลกีในประเทศไทย ผ่านช่องทางเคานเตอรอ์าหารทะเลใน
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ชัน้น า และประกอบกจิการรา้นอาหารทะเล 

สิทธิประโยชน์จากการได้รบับตัรส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ดงัน้ี 

1) บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จ านวน 4 
ฉบบั ประกอบดว้ย 

1.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 2289(2)/2557 ลงวนัที่ 10 ตุลาคม 2557 ส าหรบัผลติอาหารส าเรจ็รูปบรรจภุาชนะผนึก สตัวน์ ้าแช่แขง็และอาหาร
กึ่งส าเรจ็รูปแช่แขง็ อาหารพรอ้มบรโิภคแช่แขง็ โดยเริม่มรีายได้ครัง้แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2561 สทิธิ
ประโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี ส าหรบักจิการผลติอาหารส าเรจ็รูปบรรจุภาชนะผนึก 
สตัวน์ ้าแช่แขง็และอาหารกึง่ส าเรจ็รปูแช่แขง็ นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ มกี าหนดเวลาแปดปี 
ส าหรบัการผลติอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มบรโิภค นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด
ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
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1.2 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1493(2)/2558 ลงวนัที่ 10 เมษายน 2558 ส าหรบัสตัว์น ้ าแช่แข็งและอาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อม
รบัประทานแช่แขง็ โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2561 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลาแปดปี ส าหรบักิจการผลิตสตัว์น ้ าแช่แข็งและอาหารกึ่ง
ส าเรจ็รปูแช่แขง็ นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริม มกี าหนดเวลาแปดปี 
ส าหรบัการผลติอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มบรโิภค นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด
ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

1.3 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 59-0781-1-00-0-0 ลงวนัที่ 16 มถิุนายน 2558 การส่งเสรมิการลงทุนในกิจการ “ส านักงานใหญ่ข้ามชาติ” โดย
จะตอ้งก ากบัดแูลกจิการของสาขา หรอืบรษิทัในเครอืในต่างประเทศ ไมน้่อยกวา่ 1 ประเทศ โดยมขีอบขา่ยธรุกจิดงัน้ี 
1.3.1 การบรหิารงานทัว่ไป การวางแผนทางธรุกจิ และการประสานงานธรุกจิ 
1.3.2 การจดัหาวตัถุดบิและชิน้สว่น 
1.3.3 ศูนยบ์รหิารเงนิ (TREASURY CENTER : เลขทีใ่บอนุญาต TC255801) 

โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2559 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- ตามมาตรา 25 ใหไ้ดร้บัอนุญาตน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืและผูช้ านาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรได ้
- ตามมาตรา 26 ใหบุ้คคลตามมาตรา 25 ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าทีก่ารท างานทีค่ณะกรรมการใหเ้หน็ชอบ 
- ตามมาตรา 37 ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหน้ าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

# ไมไ่ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ในการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล # 

2) บรษิัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนและยงัคงใช้สิทธปิระโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 
จ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

2.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1755(3)/2555 ลงวนัที่ 19 มถิุนายน 2555 ส าหรบัอาหารส าเรจ็รูปหรอืกึ่งส าเรจ็รูปแช่แขง็ โดยเริม่มรีายได้ครัง้
แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที่ 3 สงิหาคม 2558 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน มกี าหนดเวลา

แปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

2.2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2578(2)/2555 ลงวนัที่ 22 ตุลาคม 2555 ส าหรบัอาหารส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหาร
ส าเรจ็รูปพรอ้มบรโิภค และอาหารสตัวบ์รรจุภาชนะผนึก โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 
สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี ส าหรบักิจการผลิตอาหารส าเรจ็รูปหรอืกึ่งส าเร็จรูป
บรรจภุาชนะผนึกและกจิการผลติอาหารสตัว ์นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ มกี าหนดเวลาแปดปี 
ส าหรบัการผลติอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มบรโิภค นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด
ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

2.3 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 2871(2)/2555 ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2555 ส าหรบักจิการผลติน ้าน่ึงปลาเขม้ข้น และน ้ามนัปลาบรสิุทธิ ์โดยเริม่มี
รายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2559 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
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- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 
100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด
ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

2.4 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 61-1315-1-00-1-0 ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ส าหรบักิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วตัถุเจือปน
อาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั โดยยงัไม่มีรายได้จากการประกอบ
กจิการ สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาหา้ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกิจการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

3) บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิติบุคคล ตามบตัร
ส่งเสรมิเลขที่ 58-2085-0-00-1-0 ลงวนัที่ 24 สงิหาคม 2558 ส าหรบักิจการผลติอาหารส าเรจ็รูปและกึ่งส าเรจ็รูปบรรจุภาชนะผนึก 
และอาหารสตัว ์โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

4) บรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สิทธปิระโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิติบุคคล ใน
กจิการผลติอาหารสตัวผ์สมส าเรจ็รปู จ านวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย 

4.1 โรงงานที่จงัหวดัสงขลา - บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1042(2)/2554 ลงวนัที่ 11 มกราคม 2554 ส าหรบักิจการอาหารสตัว์ โดยเริม่มรีายได้
ครัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2559 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื 
-  บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 
-  ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

4.2 โรงงานทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร  

4.2.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 2259(2)/2555 ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2555 โดยเริม่มีรายได้ครัง้แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวนัที่ 22 
พฤษภาคม 2557 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื 
-  บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

4.2.2 บตัรสง่เสรมิเลขที ่58-1973-0-00-1-0 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2558 ส าหรบักจิการผลติอาหารสตัว ์โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจาก
การประกอบกจิการ เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2559 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 

- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 
100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ที่ดนิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด
ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
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5) บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จ ากัด ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนส าหรบักิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสตัว์น ้ า ตามบัตรส่งเสริมเลขที ่
1009(2)/2558 ลงวนัที่ 6 มกราคม 2558 โดยเริ่มมีรายได้ครัง้แรกจากการประกอบกิจการ เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2560 สิทธิ
ประโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิได้นิตบิุคคล 

6) บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จ ากดั ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่59-
0340-0-00-1-0 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2559 ส าหรบัสตัวน์ ้าแช่แขง็ และอาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกจากการประกอบ
กจิการ เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม 2559 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื  
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

7) บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธิประโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิติบุคคล จ านวน 3 ฉบบั 
ไดแ้ก่  

7.1 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 60-0565-0-00-3-0 ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 ส าหรบัสตัวน์ ้าแช่แขง็ และอาหารกึ่งส าเรจ็รูปแช่แขง็ โดยเริม่มี
รายไดค้รัง้แรกจากการประกอบกจิการ เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2560 สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บั คอื  
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

7.2 บตัรส่งเสรมิเลขที่ 61-0698-0-00-1-0 ลงวนัที่ 15 มถิุนายน 2561 ส าหรบักิจการผลิตสตัว์น ้าแช่แขง็ อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่เยน็แช่
แขง็ ประเภท 1.11 ผลติหรอืถนอม หรอืสิง่ปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ยกเวน้การผลิตน ้าดื่มและ
ไอศครมี โดยยงัไมม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการ สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ที่ดนิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

7.3 บตัรส่งเสริมเลขที่ 61-0699-0-00-1-0 ลงวนัที่ 15 มถุินายน 2561 ส าหรบักิจการผลิตอาหารพร้อมบรโิภคแช่แขง็ อาหารส าเรจ็รูป
และกึ่งส าเรจ็รูปแช่เยน็แช่แขง็ ประเภท 1.11 ผลติหรอืถนอม หรอืสิง่ปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
ยกเวน้การผลติน ้าดื่มและไอศครมี โดยยงัไมม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการ สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดร้บัคอื 
- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 

100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  
- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลที่ไดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด

ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

8) บรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิกรเีดยีนท์ จ ากดั ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและยงัคงใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ตามบตัร
ส่งเสริมเลขที่ 62-0989-1-00-1-2 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2562 ส าหรบัผลิตน ้ ามนัปลา (Fish crude oil) ประเภท 1.10 กิจการผลิต
น ้ามนัหรอืไขมนัจากพชืหรอืสตัว์ (ยกเว้นน ้ามนัจากถัว่เหลือง) โดยยงัไม่มรีายได้จากการประกอบกิจการ สทิธปิระโยชน์ส าคญัที่
ไดร้บั คอื  
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- บรษิทัได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 
100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้ตลอด
ระยะเวลาทีบ่รษิทัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

การวิจยัและการพฒันานวตักรรม 

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งการเติบโตดา้นการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทยเ์ป้าหมายขององคก์ร  “เพื่อความเป็นอยู่ที่ด ีและท้อง
ทะเลที่สมบูรณ์” ทมีนวตักรรมจงึมุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาดา้นผลติภณัฑเ์พื่อตอบโจทยก์ารมสีุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ด ีดว้ยการสรา้งมลูค่า
ใหก้บัผลติภณัฑ์ โปรตนีทางเลอืก อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ โดยนวตักรรมมสี่วนส าคญัในการสรา้งการเตบิโตทางธุรกิจ
และสรา้งผลก าไรแก่องคก์ร อกีทัง้ พฒันาขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ใหด้ยีิง่ขึน้  

ทีมนักวจิยัของ GIC ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกบัฝ่ายการตลาดขององค์กร และเรายงัให้ความส าคญักบันวตักรรมแบบเปิด หรือ 
Open Innovation โดยมกีารท างานร่วมกบั มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัต่างๆ และสตาร์ทอพัหน่วยงานภายนอกองคก์ร  รวมถงึผูบ้รโิภค เพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากนวตักรรมที่ตรงกบักระแสความนิยมของโลก โดยงานวจิยัหลกัเน้นศึกษาเรื่องโปรตีนทางเลือก สารประกอบใน
วตัถุดบิจากทะเล อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพ และอาหารทางการแพทย ์ซึง่ก าลงัเป็นที่ตอ้งการ ของผูบ้รโิภคยคุใหม ่

โปรตนีทางเลอืก:  

ไทยยูเน่ียนเริ่มเจาะตลาดโปรตีนทางเลือกเพื่อเสรมิกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอาหารทะเล ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตและการน า
โปรตนีทางเลอืกมาประยุกตใ์ช้ใหเ้กดิประโยชน์นัน้มคีวามหลากหลาย และยงัคงอยู่ในระยะทีแ่ตกต่างกนัของการเตรยีมความพรอ้ม ดว้ยเหตุน้ี 
ทีมนักวจิยัของ GIC จึงเริม่จากการวจิยัและพฒันาโปรตีนจากพืช เพื่อน าไปสู่ อาหารทะเลทางเลือก เน้ือสตัว์ทางเลือก ในขณะเดียวกนัก ็
เสาะหาผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกใหม่ๆ จากทัว่โลก เช่น โปรตีนจากแมลง เน้ือสตัวส์งัเคราะห์ ทัง้ในรูปแบบการลงทุนและการร่วมมอืกบั
สตารท์อพั 

ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัไดพ้ฒันาและเปิดตวัในปี 2563 ไดแ้ก่ ผลติภณัฑท์ีท่ าจากพชื โดยมรีสชาต ิและเน้ือสมัผสัในรูปแบบปลา
ทูน่า นกัเกต็ เบอรเ์กอร ์เคก้ปแูละติม่ซ า 

เน่ืองจากแนวโน้มความต้องการบรโิภคโปรตีนที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมสูงขึ้นทัว่โลก ผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจงึสามารถตอบ
โจทยค์วามต้องการดงักล่าวได้อย่างมนีัยยะส าคญั ไทยยูเน่ียนพร้อมที่จะเป็นผูน้ านวตักรรมการผลิตโปรตีนทางเลือกและน ามาประยุกใช้ใน
ธุรกิจหลกัของบรษิทั ทัง้ อาหารส าหรบัคน อาหารสตัว ์อาหารสตัวเ์ลี้ยง และสารประกอบในอาหาร โปรตนีทางเลอืกช่วยเสรมิสรา้งวสิยัทศัน์
ดา้นความยัง่ยนืของเราในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม นอกเหนือจากนวตักรรมภายในของเราแล้ว ไทยยูเน่ียนไดล้งทุนในหลากหลาย
สตารท์อพัดา้นโปรตนีทางเลอืก เช่น Flying Spark เป็นบรษิทัสตารท์อพัที่ใช้ตวัอ่อนแมลงวนัผลไมใ้นการผลติผงโปรตนีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผล
ใหแ้ทบไมม่ขีองเสยีเกดิขึน้ในกระบวนการผลติ 
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SPACE-F  
  
 
 
 

โครงการ SPACE-F โครงการบ่มเพาะและเรง่การเตบิโตของสตารต์อพันวตักรรมอาหารแหง่แรกของโลกทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ถอื
เป็นหน่ึงในกลยทุธท์างดา้นนวตักรรมแบบเปิดของไทยยเูน่ียน โดยก่อตัง้ขึน้จากความรว่มมอืระหวา่ง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรอื สนช. และคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โครงการ SPACE-F ท าหน้าที่เป็น
เหมอืนแพลตฟอรม์กลางที่รวบรวมทรพัยากรระบบนิเวศน์สตารท์อพัทีส่ าคญั ไม่วา่จะเป็น บรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ นกัลงทุน องคก์รต่างๆ ที่มี
หน่วยงานลงทุนในสตาร์ทอพั มหาวทิยาลยั และ องค์กรรฐั เพื่อพฒันาและส่งเสรมิสตาร์ทอพัด้านเทคโนโลยอีาหารที่ใช้นวตักรรมขัน้สูงให้
เตบิโตอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  

 สตารท์อพัโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 1 จบลงพรอ้มกบัความส าเรจ็ โดยสตารท์อพัเหล่านัน้สามารถพฒันาเทคโนโลย ีอกีทัง้สามารถ
ดงึดูดความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น สตาร์ทอพัในรุ่นที่ 1 ที่ได้รบัการคดัเลือกในช่วงเริม่ต้นมจี านวนทัง้สิ้น 23 ทีม ประกอบไปด้วย 
สตารท์อพัที่อยู่ในระยะบ่มเพาะ 12 ทมี และ สตารท์อพัที่อยูใ่นระยะเร่งการเตบิโต 11 ทมี ซึ่งครอบคลุมทุกนวตักรรมดา้นอุตสาหกรรมอาหาร 
ได้แก่  ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (health and wellness), โปรตีนทางเลือก (alternative proteins), กระบวนการผลิตอาหารอจัฉรยิะ (smart 
manufacturing), บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (packaging solution), ส่วนผสมและอาหารใหม่ (novel food and ingredients), วสัดุชีวภาพและ
สารเคม ี(biomaterial and chemical), เทคโนโลยกีารบรหิารจดัการร้านอาหาร (restaurant tech), การตรวจสอบควมคุมคุณภาพและความ
ปลอดภยัอาหาร (food safety and quality) และบรกิารอจัฉรยิะดา้นอาหาร (smart food services)   ในวนัที่ 5 มนีาคม 2563 สตารท์อพัที่อยู่
ในระยะเร่งการเตบิโตรุ่นแรกที่ไดจ้บจากโครงการจ านวน 7 ทมี ไดข้ึน้เวทนี าเสนอผลติภณัฑแ์ละแนวคดิต่างๆ ภายในงาน Accelerator Demo 
Day และในวนัที่ 8 กนัยายน 2563 สตารท์อพัที่อยู่ในระยะบ่มเพาะจ านวน 7 ทีม ไดแ้สดงศกัยภาพบนเวทีพรอ้มส าเรจ็จากโครงการรุ่นที่ 1 
อยา่งเป็นทางการ  ซึง่หลายบรษิทัสตารท์อพัของโครงการรุน่แรกน้ี ไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุนและสื่อมวลชนมากมาย  

ในภายหลังไทยยูเน่ียนได้ประกาศการลงทุนสตาร์ทอัพในโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 1 อันได้แก่ Alchemy Foodtech Pte. Ltd, 
Manna Foods Co และ HydroNeo GmBH ซึ่งสตารท์อพัทัง้ 3 ทีมน้ีได้ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัอาหารฟังก์ชัน่ โปรตีนทางเลือกจากแมลง 
และ การพฒันาเทคโนโลยหีว่งโซ่คณุคา่เพื่อการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ตามล าดบั  

ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 2 ไดเ้ริม่ต้นอย่างเป็นทางการพรอ้มทัง้เปิดตวัสตารท์อพัที่อยู่ในระยะบ่มเพาะ
จ านวน 10 ทมี และ สตารท์อพัทีอ่ยูใ่นระยะเร่งการเตบิโตจ านวน 9 ทมี ซึง่มาจากหลากหลายประเทศทัว่โลก ทัง้สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ฮ่องกง 
อนิเดยี และไทย  
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ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ  

หน่ึงในเป้าหมายหลกัของไทยยเูน่ียน คอื การน าเอานวตักรรมมาประยกุตห์าวธิกีารการใชป้ลาทูน่าและอาหารทะเลชนิดอื่นๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด การวิจยัของศูนย์นวตักรรม  GIC จึงมุ่งเน้นการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มส่วนประกอบอาหาร 
หรือ Ingredients ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น กรดไขมนัโอเมก้า 3 คอลลาเจนจากปลาทะเล แหล่งโปรตีนสูง แคลเซียมจากปลา
ทะเล เปปไทดอ์อกฤทธิท์างชวีภาพ ซึง่ตอบสนองความตอ้งการและวถิชีวีติของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ดว้ยเหตุน้ี ไทยยเูน่ียนจงึก่อตัง้ บรษิทั ไทย
ยูเน่ียน อินกรีเดียนท์ จ ากัด ขึ้นเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารโดยท าการตลาดระหว่างธุรกิจท ากับธุรกิจด้วยกันหรือที่
เรยีกวา่ B2B  

เพื่อขยายโอกาสที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบอาหาร และการน าสารอาหารที่มอียู่ในอาหารทะเลไปใช้ประโยชน์ ในปี 2563 จงึเป็น
ทีม่าของการก่อตัง้แบรนด ์ZEAvita ขึน้ ซึง่มผีลติภณัฑท์ีไ่ดอ้อกสูต่ลาดในภูมภิาคดงัต่อไปน้ี   

- Tuna Bone แคลเซยีมธรรมชาตจิากกระดกูปลาทูน่า 100%  
- Tuna Oil น ้ามนัปลาทูน่าในทะเลน ้าลกึ ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัโอเมกา้ 3 ธรรมชาตคิณุภาพสงูและม ีDHA สงู 
- Active Dipeptide Collagen คอลลาเจนไดเปปไทด ์ 
- ZEAessen boost ซุปปลาทูน่า คุณค่าโภชนาการจากธรรมชาต ิอุดมไปด้วยเปปไทด์และวติามนิ เช่น ซลีีเนียม วติามินบี 3 (ไนอา
ซิน) วิตามินบี 12 วิตามินบี 6 และโปรตีน ซุปปลาทูน่าพร้อมดื่มผสมน ้าเสาวรสที่ช่วยเสรมิประสทิธภิาพการนอน มีคุณค่าทาง
โภชนาการและรสชาตทิีไ่มค่าว  

 
โรงงานสกดัและแปรรปูโปรตนี  

ศูนย์นวตักรรม GIC ก่อตัง้ขึน้เพื่อวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ที่จะสร้างมูลค่าในห่วงโซ่มูลค่าขององค์กร ไทยยูเน่ียนตัง้เป้าลงทุน 26 
ล้านเหรยีญสหรฐั สรา้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปเพื่อสรา้งมูลค่าให้กบัวตัถุดบิหรอืผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้ (Co-
Product) โดยน าองค์ความรูจ้ากงานวจิยันวตักรรมของ GIC มาต่อยอดออกมาเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตและคอลลาเจนเปปไทด์ ที่สามารถ
พฒันาไปเป็นหลากหลายผลติภณัฑ์ อาทิ ยา อาหารสตัวเ์ลี้ยง ผลิตภณัฑ์จากนม และโภชนาการทางการกฬีาที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพหลาย
ประการ นอกจากน้ี ทัง้โปรตนีไฮโดรไลเซตและคอลลาเจนเปปไทด์จะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการคน้คว้าและวจิยัเกี่ยวกบัไบโอแอคทีฟ เปป
ไทดท์ีม่คีณุสมบตัพิเิศษต่อการท างานของรา่งกายแบบเฉพาะเจาะจง   

ในกระบวนการผลิตปลาทู น่ากระป๋องแบบดัง้เดิม  ปลาทูน่าทัง้ตัวถูกใช้ประโยชน์เพียงแค่ 40%  เท่านั ้น และเพิ่มขึ้นเป็น 
45% หลงัจากสรา้งโรงงานน ้ามนัปลาทูน่า แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมสีดัส่วนวตัถุดบิของปลาทูน่าอีกมากที่สามารถน ามาเพิ่มมูลค่าได้ จากการ
สร้างโรงงานแปรรูปโปรตีน คาดการณ์ว่าในช่วงแรกของการด าเนินการจะเพิม่การใช้ปลาทูน่าขึ้น เป็น 51% และมคีวามเป็นไปได้สูงที่จะใช้
ประโยชน์จากปลาทัง้ตวัถงึ 90%   

โรงงานโปรตนีแหง่ใหม่น้ีจะเป็นรากฐานส าหรบัการพฒันาไบโอแอคทฟี เปปไทด ์โดยต่อยอดจากโปรตนีไฮโดรไลเสดและคอลลาเจน
เปปไทด ์ซึ่งไบโอแอคทฟี เปปไทด์เป็นรูปแบบหน่ึงของสารชวีภาพทีม่ปีระโยชน์ต่อการท างานของรา่งกาย สามารถน าไปผลติเป็นอาหารทาง
การแพทย ์อาหารฟังกช์ัน่ อกีทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารไดอ้กีดว้ย 
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(2) การตลาดและการแขง่ขนั 

(ก) นโยบายการตลาด  
บรษิทัมนีโยบายการด าเนินงานทางดา้นการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และภารกจิ ดงัน้ี 
1) การให้ความส าคญักบัฐานลูกค้าเดิมและใหม่ โดยบรษิทัจะรกัษาฐานลูกค้าเดิมในแต่ละตลาดและแต่ละผลิตภณัฑ์ให้ย ัง่ยืน 

รวมถงึการเพิม่จ านวนลูกคา้ใหม ่จากตลาดหรอืช่องทางการขายใหม่ๆ   
2) น าเสนอผลติภณัฑท์ี่มคีณุภาพด ีไดม้าตรฐานระดบัสากล รวมถงึบรกิารหลงัการขายที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ

ลูกคา้ ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กดินวตักรรมทางการตลาดใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
3) เน้นการท าธรุกจิทีม่คีวามโปรง่ใส ตรงไปตรงมา ซื่อสตัย ์เป็นธรรม ไมเ่อาเปรยีบลูกคา้ 
4) ตอบสนองความต้องการของลูกคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุผ่านสว่นผสมทางการตลาดทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนการค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5) หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  จากการเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑอ์าหารทะเลใหม้ากขึน้ 
6) ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติกบัลูกคา้ 

สดัส่วนของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษทั 

ผลิตภณัฑ ์ ร้อยละของรายได้จากการขาย 
 2562 2563 

- ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 40% 47% 

- ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 45% 38% 

- ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่ และอื่นๆ 15% 15% 

การจดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษทั 

ประเทศ ร้อยละของการจดัจ าหน่าย 
 2562 2563 
- สหรฐัอเมรกิา 40% 42% 
- สหภาพยโุรป 28% 29% 
- ภายในประเทศ 12% 10% 
- ญี่ปุ่ น 5% 5% 
-  อื่นๆ* 15% 14% 

หมายเหตุ: * อืน่ๆ รวมถงึประเทศอืน่ในทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟรกิา อเมรกิาใต ้และอืน่ๆ 

(ข) สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 

ภาพรวมอุตสาหกรรม   

ปี 2563 เป็นปีที่พเิศษ ปรมิาณปลา การบรโิภค ราคา และรายไดล้ดลง อนัเป็นผลมาจากมาตรการควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-
19 และการปรบัตวัของระบบห่วงโซ่อุปทานทีเ่กีย่วขอ้ง  

จากขอ้มลูขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ในปี 2563 ปรมิาณการจบัปลาทัว่โลกลดลงรอ้ยละ 2 (เทยีบกบัปี 
2562) โดยปัจจยัหลกัมาจากการประมงที่ลดลงในหลายภูมภิาคอนัเน่ืองมาจากระเบียบการควบคุมโรคระบาดที่ก าหนดใช้กบัลูกเรือประมง 
ประกอบกบัรูปแบบการบรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2563 ราคาปลาเกือบทุกสายพนัธุโ์ดยรวมลดลงจากปีก่อนหน้า การน าเขา้ไปยงัตลาด
อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก (สหรฐัอเมรกิา จนี ญี่ปุ่ น และสหภาพยโุรป) ลดลงในปีน้ี สง่ผลใหผู้ส้ง่ออกสว่นใหญ่มรีายไดล้ดลง  
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ผลกระทบจากโควดิที่มตี่ออุปทานปลาและอาหารทะเลของโลกมคีวามแตกต่างกนัไปตามประเภทของอาหารทะเล ในขณะที่อาหาร
ทะเลสดและประเภทแช่เยือกแขง็ได้รบัผลกระทบรุนแรงเน่ืองจากแหล่งให้บรกิารอาหารถูกปิดและตามมาด้วยการล็อคดาวน์ แต่ผลิตภณัฑ์
ประเภทอาหารกระป๋องและผลติภณัฑม์ูลค่าเพิม่ (การบรโิภคภายในบา้น) มยีอดขายเพิม่ขึ้นเน่ืองจากผูบ้รโิภคกกัตุนอาหารกระป๋อง อย่างไรก็
ตาม มาตรการป้องกนัจากรฐับาลต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อทุกขัน้ตอนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ตัง้แต่
การประมงและการผลิตแบบเพาะเลี้ยง การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด นอกจากน้ีสถานการณ์ยงัส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดเลก็ซึ่งดิ้นรนหาผู้ซื้อสนิคา้ที่คงคา้งคลงัอยู่ และในที่สุดน ามาซึ่งความเสยีหายมหาศาล จากขอ้มูลของสถาบนัประมงแห่งชาติ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระบุว่า อุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรฐัอเมรกิามหีน้ีคงคา้งเพิม่ขึ้นราว 2.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐันับตัง้แต่เริม่มกีาร
ระบาดของโควดิ-19 โดยหน้ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผูป้ระกอบการขนาดเล็กซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในตลาดโลก ผู้ประกอบการ
อาหารทะเลขนาดใหญ่พยายามปรบัตวัเขา้กบัความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปสงคท์ี่ผนัผวน การปิดแหล่งใหบ้รกิารอาหาร และอุปสรรคใน
การขนสง่ นอกจากน้ี การแปรรปูอาหารทะเลยงัไดร้บัผลกระทบจากประเดน็เรื่องสขุอนามยัของพนกังานและการขาดแรงงานอนัเป็นผลมาจาก
โควดิ-19 และการกกัตวัของพนกังาน  

โรคโควดิ-19 ยงัเรง่การเปลี่ยนแปลงในรปูแบบการบรโิภคซึง่ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการอาหารทะเลตอ้งคดิใหมแ่ละสรา้งนวตักรรม ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการกระจายสินค้าแบบใหม่ รูปแบบผลิตภณัฑ์ที่มนีวตักรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ส ัน้ลง ความส าคญัของการขายปลกีมี
บทบาทเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัแทนทีแ่หล่งบรกิารอาหารเน่ืองจากรา้นต่างๆ ไมส่ามารถใหบ้รกิารไดเ้ตม็ที ่ผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลว่าอาจจะเกดิ
การลอ็คดาวน์อีก และเวน้ระยะห่างจากกิจกรรมทางสงัคมที่เคยท าอยู่บ่อยๆ อาทิเช่น การทานอาหารนอกบ้าน หรอืการไปซื้อของที่ร้านค้า 
ประเดน็เหล่าน้ีผลกัดนัความต้องการผลติภณัฑอ์าหารทะเลประเภทพรอ้มปรุงและพรอ้มทานใหเ้พิม่สงูขึน้ ในระหวา่งลอ็คดาวน์ กจิกรรมที่เป็น
ที่นิยมมากขึน้อย่างรวดเรว็คอืการท าอาหารเองที่บ้าน ซึ่งช่วยส่งเสรมิช่องทางอี-คอมเมริซ์และรูปแบบผลติภณัฑ์ที่เน้นความสะดวกใหเ้ตบิโต
ยิง่ขึน้  

จากข้อมูลของ FAO ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดผลติภณัฑ์ปลาและอาหารทะเลแปรรูปทัว่โลกเติบโตขึ้นรอ้ยละ 2-3 ก่อนจะลดลง
รอ้ยละ 1-2 ในปีน้ี การบรโิภคคาดว่าจะฟ้ืนตวัในปี 2564 ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลีค่ลายเมื่อใด ประกอบกบัการปรบัตวัของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลต่อพฤตกิรรม “NEW NORMAL” เป็นส าคญั 

ภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มผลติภณัฑแ์ละภูมภิาคหลกั  

ตลาดอาหารทะเลแปรรูปอาจแบ่งออกได้เป็นกลุ่มหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารประเภทแช่เยน็ อาหารประเภทแช่เยอืกแขง็ และ
อาหารประเภทบรรจุกระป๋อง ในส่วนของการบรโิภคอาหารประเภทแช่เยน็และประเภทบรรจุกระป๋อง ครองส่วนแบ่งอาหารทะเลแปรรูปใน
ตลาดโลก ตามมาดว้ยประเภทอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ แม้จะคาดกนัว่าอาหารทะเลแช่เยน็จะยงัคงเป็นผู้น าตลาด แต่การเติบโตของอุปสงค์
น่าจะยงัคงอยู่ในระดบัต้นตวัเลขหลกัเดยีวต่อไปอีกใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยการบรโิภคส่วนใหญ่จะมาจากภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (ญี่ปุ่ นและ
เกาหลีใต้เป็นหลกั) ในขณะที่อาหารบรรจุกระป๋องเป็นประเภทที่มกีารเติบโตรวดเรว็ที่สุด ตามมาด้วยปลาและอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ การ
เติบโตของสองประเภทน้ีคาดว่าจะแซงผลติภณัฑ์ประเภทแช่เยน็ทัง้น้ีเน่ืองจากการบรโิภคภายในครวัเรอืนที่เพิม่สูงขึ้น การใช้นวตักรรมใน
ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์และการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ในตลาดเกดิใหม ่(ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และลาตนิอเมรกิา) 

 

ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกยงัคงเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุส าหรบัการบรโิภคอาหารทะเลแปรรปูในภาพรวมของโลก ตามมาดว้ยภูมภิาคยโุรป
ตะวนัตก ประเทศญี่ปุ่ นยงัคงเป็นหน่ึงในตลาดที่มกีารบรโิภคผลติภณัฑป์ลาและอาหารทะเลมากที่สดุ จากรายงานของกรมการเกษตรประเทศ
แคนาดาระบุวา่ ผลติภณัฑท์ีผ่ลติภายในประเทศญี่ปุ่ นมากกวา่รอ้ยละ 90 เป็นการผลติเพื่อบรโิภคภายในประเทศ ชาวญี่ปุ่ นใส่ใจในสขุภาพมาก
ขึน้และมองหาแหล่งโปรตนีที่มปีระโยชน์ต่อร่างกายจากผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปในบรรจุภณัฑท์ีใ่ช้งานสะดวก ในสหรฐัอเมรกิา ยอดการ
บรโิภคอาหารทะเลในรา้นอาหารลดลงในปี 2563 แต่ยอดค้าปลกีอาหารทะเลสรา้งสถติใิหม่อนัเป็นผลมาจากการเตบิโตของธรุกิจอ-ีคอมเมริซ์
และการท าอาหารทานเองที่บ้าน จากขอ้มูลของสถาบนัวจิยันานาชาต ิIRI ยอดคา้ปลกีอาหารทะเลของสหรฐัอเมรกิาในกลุ่มอาหารประเภทแช่
เยอืกแขง็ อาหารสด และอาหารบรรจุกระป๋องเพิม่สูงขึน้รอ้ยละ 25-35 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ตลาดเกดิใหม่ อาทเิช่น ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา 
และลาตินอเมริกาเติบโตต่อเน่ืองในอตัราที่สูงกว่าตลาดที่อิ่มตัวแล้ว โดยมีอาหารประเภทบรรจุกระป๋องและอาหารแช่เยือกแข็งเป็นตัว
ขบัเคลื่อนหลกั   
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การแขง่ขนัในตลาดและแนวโน้มราคาวตัถุดบิหลกั: ปลาทูน่า กุง้ และปลาแซลมอน 

ปลำทูน่ำ  

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 การจบัปลาทูน่าทัว่โลกยงัคงอยู่ในระดบัต ่าถงึกลาง ในขณะที่ราคาทูน่าพนัธุท์อ้งแถบเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15-
20 (เทยีบกบัปี 2562) แหล่งประมงหลกัพบปลาทูน่าน้อยลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีน้ี อนัเป็นผลมาจากการปิดน่านน ้าในมหาสมุทรแปซฟิิก
ตะวนัตกและแปซฟิิกกลาง และมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัออกตามขอ้ก าหนดหา้มจบัปลา  

เช่นเดยีวกบัในมหาสมุทรอนิเดยีและมหาสมุทรแอตแลนตกิ ปรมิาณการจบัปลาลดลงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2563 ในประเทศ
ไทย สนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่สงูขึน้ในโรงงานผลติอาหารกระป๋องน าไปสูก่ารน าเขา้ปลาทูน่าพนัธุท์้องแถบแบบแช่เยอืกแขง็ทีล่ดลงรอ้ยละ 13 ในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2563 (เทียบกับครึ่งปีแรกของ 2562) อย่างไรก็ตาม การน าเข้าทู น่าพันธุ์ครีบเหลือง (YELLOWFIN) พันธุ์ครีบยาว 
(ALBACORE) และชิน้เน้ือปลาตดัแต่งแลว้ (LOIN) มปีรมิาณสงูขึน้ 

- การคา้ผลติภณัฑท์ูน่าประเภทไมบ่รรจกุระป๋อง 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผลต่อการคา้ผลติภณัฑท์ูน่าประเภทไมบ่รรจุกระป๋อง เน่ืองจากอุตสาหกรรมแหล่งบรกิารอาหาร
และการเดนิทางโดยเครื่องบนิไดร้บัผลกระทบ ในระหว่างปี 2563 ความต้องการชิน้เน้ือปลาทูน่าตดัแต่งแล้วแบบแช่เยอืกแขง็อยู่ในระดบักลาง 
ประเทศญี่ปุ่ นยงัคงเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลกในการบรโิภคเน้ือทูน่าประเภทไม่บรรจุกระป๋อง ตามมาดว้ยสหรฐัอเมรกิา ในช่วงที่รา้นอาหาร
และการท่องเที่ยวปิดกจิการในระหว่างเกิดโรคระบาด การน าเข้าเน้ือทูน่าสดของประเทศญี่ปุ่ นลดลงร้อยละ 40 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 
(เทยีบกบัครึง่ปีแรกของปี 2562) และการน าเขา้ชิ้นเน้ือปลาทูน่าตดัแต่งแช่เยอืกแขง็ลดลงรอ้ยละ 10 ในช่วงเวลาเดยีวกนั อยา่งไรกต็าม การน า
เข้าเน้ือทูน่าแช่เยอืกแขง็เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 ในสหรฐัอเมรกิา ความต้องการทูน่าจากรา้นอาหารที่ลดลงส่งผลใหก้ารน าเข้าทูน่าสดและทูน่าแช่
เยอืกแขง็ในครึง่ปีแรกของปี 2563 ลดลงเกอืบรอ้ยละ 20 อย่างไรกต็าม การน าเขา้เน้ือทูน่าตดัแต่งแช่เยอืกแขง็ในยุโรปน าโดยประเทศฝรัง่เศส 
ประเทศอติาล ีและประเทศเยอรมนี อยูใ่นระดบัทรงตวัในปีน้ี   

- การคา้ผลติภณัฑท์ูน่าประเภทบรรจกุระป๋อง 

ความตอ้งการของผลติภณัฑท์ูน่ากระป๋องเพิม่ขึน้ตลอดปี 2563 เน่ืองจากความวติกในการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหเ้กดิการ
กกัตุนสนิค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสหรฐัอเมรกิา ในทางตรงกนัขา้ม ธุรกจิรา้นอาหารไดร้บัผลกระทบอย่างหนักในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 
และคาดวา่จะฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ ในปี 2564  

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประเทศไทยเพิม่การส่งออกทูน่ากระป๋องอยา่งมนียัส าคญัไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
40) และประเทศญี่ปุ่ น (เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15) ยอดขายส่งออกไปยงัประเทศอื่นก็เพิม่ขึ้นด้วยเช่นกนั โดยภูมิภาคตะวนัออกกลางและแอฟรกิา
เหนือยงัคงเป็นตลาดส าคญัส าหรบัผูส้่งออกไทย   

การน าเขา้ทูน่าแปรรปูและทูน่ากระป๋องของประเทศสหรฐัอเมรกิาเตบิโตเป็นตวัเลขสองหลกั สบืเน่ืองมาจากความตอ้งการบรโิภคทัง้
ในรูปแบบทูน่ากระป๋องและรูปแบบพรเีมีย่มอื่นๆ การส่งออกจากประเทศไทยไปยงัสหรฐัอเมริกาส าหรบัสนิคา้ประเภทน้ีเติบโตขึ้นรอ้ยละ 30 
ในยุโรป การน าเข้าเติบโตขึน้รอ้ยละ 20 ในไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นผลมาจากการบรโิภคในครวัเรอืนที่เพิม่ขึ้น อย่างไรก็ตามถูกหกัลบ
ดว้ยการปิดธุรกจิบรกิารอาหาร ผูผ้ลิตอาหารกระป๋องในประเทศสเปน ประเทศอติาล ีประเทศฝรัง่เศส และประเทศโปรตุเกส ไดป้ระโยชน์จาก
อุปสงค์จากภาคคา้ปลีกที่เพิม่สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในด้านการด าเนินงานอนัเป็นผลมาจากโรคระบาดยงัคงอยู่ การน าเข้าของ
ยุโรปจากประเทศอื่นๆ เติบโตขึ้นร้อยละ 10 น าโดยประเทศจนี ประเทศเอกวาดอร์ และประเทศอินโดนีเซีย ทัง้ประเทศรสัเซียและประเทศ
ยเูครนมกีารน าเขา้เพิม่ขึน้ในระหวา่งปี 2563  

แนวโน้มราคาและมมุมองในอนาคต  

ราคาปลาทูน่าพนัธุท์้องแถบแบบแช่เยอืกแขง็เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 ในระหว่างไตรมาสที ่3 ของปี 2563 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 
2562 อนัเป็นผลมาจากความต้องการทูน่ากระป๋องเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัมกีารจบัปลาไดน้้อยลงในแหล่งประมงหลกั ราคาปลาทูน่าพนัธุท์อ้ง
แถบ (กรุงเทพฯ) ขึน้ไปแตะที่ 1,650 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในเดอืนกนัยายน ปี 2563 ก่อนจะปรบัตวัลงมาที่  1,350 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในเดอืน
ตุลาคม เช่นเดยีวกนั ราคาปลาทูน่าพนัธุท์้องแถบที่เอกวาดอร์พุ่งขึน้ไปแตะที่ 1,850 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในเดอืนกนัยายนก่อนจะปรบัตวัลงมา
อยู่ที่ 1,650 เหรยีญสหรฐัต่อตนัในเดอืนตุลาคม ปัจจยัน้ีท าใหส้นิคา้จากเอกวาดอรม์รีาคาแพงกว่าสนิคา้ในเอเชยี นอกจากน้ียงัมอีงคป์ระกอบ
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เรื่องภาษตี่อสนิค้าส าเรจ็รูปที่ส่งออกไปยงัยุโรป ราคาปลาทูน่าพนัธุท์้องแถบแบบแช่เยอืกแขง็อยู่ในระดบัทรงตวัในระหว่างเดอืนกนัยายนถึง
เดอืนตุลาคม 2563 ราคาปลาทูน่าพนัธุ์ท้องแถบในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 ทรงตวัเน่ืองจากแรงกดดนัที่มาจากสถานการณ์การประมงที่
ปรบัตวัดขีึน้ในมหาสมทุรอนิเดยี ในขณะทีม่อีุปสงคป์ลาทูน่าพนัธุท์อ้งแถบลดลงจากโรงงานผลติอาหารกระป๋อง  

ตลาดค้าปลกีของปลาทูน่ากระป๋องคาดว่าจะอยู่ในระดบัทรงตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา อย่างไรก็ตาม ส าหรบัภาคบรกิารอาหาร 
รปูแบบความตอ้งการในอนาคตยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกวา่วกิฤตโรคโควดิ-19 จะคลีค่ลาย  

ในสว่นของผลติภนัฑท์ูน่าไม่บรรจุกระป๋อง คาดว่าการคา้ทูน่าสดจะอยู่ในวงจ ากดั ในขณะที่การบรกิารอาหารฟ้ืนตวัจากผลกระทบ
ของโรคโควดิ-19 ในอกี 2-3 เดอืนขา้งหน้า ท าให้ความต้องการปลาเพื่อใช้ท าซาชมิแิละซูชอิยู่ในวงจ ากดัยิง่ขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นตลาด
อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุ  

กุ้ง 

ในปี 2563 ความต้องการของกุ้งทัว่โลกลดลงเป็นผลมาจากการปิดการบรกิารดา้นอาหารทัว่โลก การคา้ปลกีและการบรโิภคภายใน
ครวัเรอืนไม่สามารถชดเชยความเสยีหายที่เกิดขึ้นในภาคบรกิารอาหาร ฤดูเลี้ยงกุ้งในเอเชียเลื่อนช้าออกไป 3-4 เดอืน เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผลใหม้รีะยะเวลาการเลี้ยงและปรมิาณผลผลติลดลง ผลผลติสว่นใหญ่ในประเทศอนิเดยีเป็นกุง้ขาวซึง่คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 90 ของการผลติทัง้หมด ประเทศอนิเดยีประสบปัญหาวตัถุดบิขาดตลาดในระหว่างปี ประกอบกบัราคากุ้งลดลงตามอุปสงคท์ี่ลดลงทัว่
โลกจากการหดตวัของภาค HORECA (โรงแรม รา้นอาหาร และคาเฟ่) ผลที่ตามมาคอื การส่งออกกุง้จากประเทศอนิเดยีลดลงรอ้ยละ12 (ม.ค. 
- ต.ค. 2563) เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2562 ผู้ส่งออกในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซียเน้นไปที่ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิม่และ
บรรจุภณัฑ์ส าหรบัค้าปลีกในการปรบัตวัตามอุปสงค์ของตลาดที่เปลี่ยนไป การผลิตในประเทศไทยมปีรมิาณลดลงในปี 2563 (เทียบกบัปี 
2562) เน่ืองจากคนเลี้ยงกุ้งลดปรมิาณการเพาะตามความไม่แน่นอนของตลาด การผลติกุ้งภายในประเทศจนีมปีรมิาณลดลงเช่นกนัเน่ืองจาก
ปัญหาโรคกุง้และสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย  

- การคา้ผลติภณัฑกุ์ง้  

ข้อมูลจาก FAO ระบุว่า การค้าผลิตภัณฑ์กุ้งค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าจะมีอุปทานกุ้งลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาคเอเชียใน
ระหว่างไตรมาสที ่2 และ 3 ของปี โดยประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศจนี (ตลาดกุง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด) เพิม่การน าเขา้อนัเป็นผลมาจากยอดคา้ปลกี
ที่เพิม่ขึ้นในระหว่างการลอ็คดาวน์ ในขณะที่ภาคค้าปลกีมอีุปสงคเ์พิม่ขึ้น แต่อุปสงคใ์นภาคการบรกิารอาหาร/บรกิารจดัท าอาหารลดลงอย่าง
มากในปี 2563 สง่ผลใหภ้าพรวมทรงตวั  

การส่งออกของประเทศผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกสองราย (เอกวาดอรแ์ละอนิโดนีเซีย) ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 มกีาร
เติบโตขึ้น โดยการเติบโตของเอกวาดอร์มาจากราคาส่งออกในระดบัต ่าผนวกกบัอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในสหรฐัอเมรกิา ส าหรบัประเทศไทยและ
ประเทศจนี การส่งออกอยู่ในระดบัเดยีวกบัปี 2562 การส่งออกกุ้งสุกแช่เยอืกแขง็ของประเทศอนิเดยีและประเทศอนิโดนีเซยีเตบิโตขึ้นรอ้ยละ 
35 ในปี 2563 

 

ในกลุ่มประเทศผู้น าเข้ากุ้งมากที่สุด การน าเขา้กุ้งของประเทศจีนและประเทศสหรฐัอเมริกาเตบิโตเลก็น้อย ในขณะที่การน าเขา้ใน
ยโุรป ญี่ปุ่ น แคนาดา และตลาดเกดิใหม่อื่นๆ มกีารน าเขา้ลดลง การน าเขา้กุ้งของประเทศจนีมากกว่ารอ้ยละ 50 มาจากประเทศเอกวาดอร์ ซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบชัว่คราวเมื่อบรษิทักุง้ 3 แหง่ของเอกวาดอรถ์ูกระงบัการสง่ออก  

ขอ้มลูจาก IRI ระบุวา่ โดยทัว่ไป ภาคคา้ปลีกครองสดัสว่นการบรโิภคกุง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (รอ้ยละ 65) โดยอกีรอ้ยละ 35 เป็น
การบรโิภคโดยภาคบรกิารอาหาร เน่ืองจากภาคบรกิารอาหารได้รบัผลกระทบจากการลอ็คดาวน์และปิดกจิการในปี 2563 ยอดขายกุ้งในส่วน
ของภาคค้าปลีกในสหรฐัอเมรกิาเติบโตขึ้นเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 75 ในระหว่างปี อย่างไรก็ตามจ านวนที่เพิ่มมาน้ียงัไม่เพียงพอที่จะ
หกัล้างกับการลดลงในภาคการบริการอาหาร การน าเข้าของสหรฐัอเมริกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามความต้องการกุ้งปอกเปลือก 
(ส่วนมากใช้ในร้านอาหาร) มีปริมาณลดลง ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิเช่น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ์ต่างประสบกบัอุปสงคกุ์้งที่ลดลง การน าเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่ นลดลงรอ้ยละ 3-4 บางประเทศในเอเชีย (อินเดยี ไทย มาเลเซีย) 
ยอดคา้ปลกีออนไลน์ในสว่นของกุง้สดและกุง้แช่เยอืกแขง็เพิม่ขึน้อยา่งมากในเมอืงหลกัๆ ของประเทศ ในระหวา่งลอ็คดาวน์  
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แนวโน้มราคาและมมุมองในอนาคต  

คาดวา่การผลติกุ้งเพาะเลี้ยงในเอเชยีจะลดลงรอ้ยละ 15-20 (เทยีบกบัปี 2562) หลงัจากแตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ในช่วงตน้ปี 
อย่างไรก็ตามราคากุ้งมีส ัญญาณฟ้ืนตัวในไตรมาส 4 ของปี ประเทศเอกวาดอร์ได้ร ับผลกระทบรุนแรงที่สุดเน่ืองจากราคาตกต ่ าเป็น
ประวตัิการณ์ในเดอืนกรกฎาคม (จากการปิดกิจการบรกิารอาหารทัว่โลก การแบนการน าเข้าของจีน) ในตลาดกุ้งที่ส าคญั (จนี สหรฐัอเมรกิา 
ญี่ปุ่ น ยุโรป) ภาคบรกิารอาหารเริม่มีการฟ้ืนตวัจากการผ่อนปรนการล็อคดาวน์และการบรโิภคในช่วงเทศกาลครสิมาสต์/ปีใหม่ ในด้านการ
บรโิภคกุ้งภาคคา้ปลีก คาดว่าการเพิม่ขึ้นของผลติภณัฑ์เพิม่มูลค่า และความเฟ่ืองฟูของตลาดอ-ีคอมเมริซ์จะผลกัดนัใหม้กีารบรโิภคกุ้งอย่าง
ต่อเน่ือง  

แซลมอน  

การเตบิโตที่ต่อเน่ืองในอุปทานปลาแซลมอนพนัธุ์แอตแลนตกิแบบเพาะเลี้ยงสรา้งแรงกดดนัด้านลบต่อราคา เน่ืองจากยอดขายค้า
ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ไม่สามารถชดเชยอุปสงคใ์นภาคบรกิารอาหารที่ลดลงไดท้ัง้หมด ในปี 2564 เป็นทีค่าดกนัว่า ปรมิาณปลาที่ลดลงประกอบกบัการ
ฟ้ืนตวัของธรุกจิรา้นอาหารจะช่วยกระตุน้อุปสงค ์  

การผลติปลาแซลมอนของประเทศนอรเ์วยใ์นช่วงครึง่ปีแรกของปี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผลกระทบต่อการขนส่งและก าหนดการผลิต ในครึง่หลงัของปี 2563 ราคาไม่เคลื่อนไหวเน่ืองจากอุปสงคอ์่อนก าลงั
และปรมิาณที่คาดว่าจะเพิม่ขึ้น ในทางตรงกนัข้าม ประเทศชลิีประสบกบัความท้าทายหลายดา้น ทัง้ผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ราคาตกต ่า 
และการประท้วงของพนักงานขบัรถบรรทุกในครึง่ปีหลงัของปี แต่สถานการณ์น่าจะดขีึ้นในปี 2564 การผลติปลาแซลมอนจากชลิเีตบิโตรอ้ยละ 
8 ในครึง่ปีแรก (เทยีบกบัครึง่ปีแรกของปี 2562) ซึง่ราวรอ้ยละ 80 เป็นปลาแซลมอนพนัธุแ์อตแลนตกิ  

ส าหรบัปลาแซลมอนพนัธุอ์ื่น ผูเ้ลี้ยงชาวชลิเีน้นไปที่การเลี้ยงแซลมอนพนัธุโ์คโฮ ซึ่งส่งผลใหม้ผีลผลติสูงมากเป็นพเิศษในช่วงครึง่ปี
แรกของปี อย่างไรก็ตาม เมื่อโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อปลาเทราท์ส่งออกในตลาดหลกั จงึน าไปสู่อุปทานส่วนเกิน การผลิตปลาเทราท์
นอรเ์วยอ์ยู่ในระดบัทรงตวัเมื่อเทยีบกบัปีก่อน การจบัปลาแซลมอนลดลงรอ้ยละ 40 (เทยีบกบัปี 2562) ทัง้ในอลาสก้าและในรสัเซยี อนัเป็นผล
มาจากตลาดอ่อนก าลงัและมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูส าหรบัแรงงานในโรงงานแปรรปูและบนเรอืประมง  

แนวโน้มอุปสงค ์

ความต้องการของตลาดปลาแซลมอนทัว่โลกได้รบัผลกระทบอย่างมากจากการลอ็คดาวน์อนัเน่ืองมาจากโรคโควดิ-19 การปิดภาค
บรกิารอาหารและมาตรการควบคุมอื่นๆ ปลาแซลมอน (หน่ึงในอาหารทะเลอื่นๆ) พึง่พาภาคบรกิารอาหารและช่องทาง HORECA เป็นอย่าง
มาก ขณะน้ีผู้ผลติปลาแซลมอนมุ่งสรา้งช่องทางคา้ปลีกให้แขง็แกร่ง เน้นผลติภณัฑ์เตรยีมส าเรจ็ (แทนที่ของสด) และเปิดตลาดการกระจาย
สนิคา้ทีไ่มต่อ้งมกีารสมัผสั อาทเิช่น ช่องทางอ-ีคอมเมริซ์  

ในยุโรป ร้านอาหารในยุโรปตะวนัตก (ตลาดแซลมอนหลกั) ยงัคงปิดกิจการหรือปิดเป็นบางส่วน แต่ในส่วนน้ีได้เปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการสง่สนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคในครวัเรอืนโดยไมส่รา้งความเสยีหายทางการเงนิ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิายงัคงใช้มาตรการล็อคดาวน์เน่ืองจากโรคโควดิ-19 นอกจากน้ียงัมปัีจจยัอื่นๆ (ความไม่ม ัน่คงทางการเมอืง 
อตัราการวา่งงานในระดบัสูง ความตงึเครยีดทางการคา้ที่เพิม่สูงขึน้ และอื่นๆ) ซึ่งส่งผลใหเ้ป็นประเทศที่มสีภาพแวดล้อมตลาดทีท่้าทาย ตลาด
คา้ปลกีชะลอตวั โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัผลติภณัฑเ์น้ือปลาสดแบบฟิเลและปลาสดทัง้ตวั อย่างไรกต็าม ปลาแซลมอนจากชลิยีงัคงเตมิเตม็
ความตอ้งการในสหรฐัอเมรกิาไดต้ลอดปี  

ตลาดปลาแซลมอนในประเทศจนีไดร้บัผลกระทบเช่นกนั เน่ืองจากพึง่พงิภาคบรกิารอาหารซึ่งต้องปิดกจิการหลายครัง้ (การบรโิภค
ภายในครวัเรอืนในประเทศจนีถูกจ ากดั) และความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัต ่าหลงัจากการแพระ่ระบาดของโรคที่ตามมามสี่วนเชื่อมโยงกบั
ปลาแซลมอนน าเขา้ นับจากนัน้สมาคมผูค้า้ชลิีไดเ้ปิดแคมเปญขนาดใหญ่บนสื่อดจิติอลเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคต่อปลาแซลมอนน าเขา้ 
เพื่อเพิม่การสง่ออกจากประเทศตน  

ผูส้ง่ออกชลิแีละเกาะแฟโรไดร้บัผลกระทบจากความต้องการที่อ่อนก าลงัในประเทศรสัเซยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศบราซลิ 
ซึง่เป็นตลาดหลกัของประเทศผูส้ง่ออกเหล่าน้ี การปิดธรุกจิรา้นอาหาร ประกอบกบัคา่ขนส่งทีสู่งขึน้ ไดส้รา้งภาวะทีท่า้ทายใหก้บัผลติภณัฑเ์น้ือ
ปลาสดแบบฟิเลซึง่พึง่พาการขายในรา้นอาหารเป็นอย่างมาก  
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- การคา้ปลาแซลมอน 

ภาคเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและปลาเทราท์ของนอร์เวย์มีสดัส่วนใหญ่ที่สุดในโลก แม้จะมีการแพร่ระบาด แต่ราคาเฉลี่ยของ
ปลาแซลมอนสดทัง้ตวัพนัธุแ์อตแลนตกิปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีแรกของปี อยา่งไรกต็ามปรมิาณผลติในครึง่ปีแรกของปี อยู่ในระดบัเดยีวกบั
ช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 ตลาดส่งออกปลาแซลมอนที่ส าคญัของนอรเ์วยค์อืยุโรป ซึ่งความตอ้งการของตลาดปลาแซลมอนชะลอตวัลงในช่วง
การแพร่ระบาดระลอกแรกในปี อย่างไรกต็ามสถานการณ์ปรบัตวัดขีึ้นหลงัจากนัน้ การส่งออกปลาแซลมอนนอรเ์วย์ไปยงัประเทศจนียงัคงผนั
ผวนในปี 2563 เน่ืองมาจากมาตรการลอ็คดาวน์และความเสีย่งในการแพร่กระจายของโรค ประเทศเกาหลใีตป้รบัตวัจากภาคบรกิารอาหารมาสู่
การคา้ปลกีไดอ้ย่างรวดเรว็ (น าโดยช่องทางอี-คอมเมริซ์) ซึ่งช่วยใหน้อรเ์วยร์กัษาการส่งออกของตนได ้ส าหรบัปลาเทราท์ การส่งออกโดยรวม
ของนอรเ์วยป์รบัตวัเพิม่ขึน้ แต่ประสบกบัความท้าทายดา้นการขนส่ง การส่งออกจากประเทศผูผ้ลติในยุโรปหลายประเทศปรบัตวัลดลงอย่าง
มากตัง้แต่เดอืนมนีาคมเป็นตน้มา   

การส่งออกปลาแซลมอนพันธุ์แอตแลนติกของชิลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี เมื่อเทียบกบัครึ่งปีแรกของปี 2562 ผู้
ส่งออกชิลพียายามชดเชยยอดขายที่ลดลงด้วยการมุ่งไปที่ประเทศจนี โดยตลาดส่งออกหลกัปลาแซลมอนของชลีีคอื ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศรสัเซีย ประเทศบราซิลและประเทศจีน ในขณะที่ตลาดทัง้หมดน้ีได้รบัผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่ปริมาณการส่งออกไปยงั
สหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ผูผ้ลติชลิตี่างประสบกบัปัญหาการขนส่งเน่ืองจากขอ้จ ากดัการเดนิทางที่เขม้งวดด าเนิน
ต่อเน่ืองมายงัปี 2564 ก่อนหน้าน้ีเกอืบรอ้ยละ 50 ของปลาแซลมอนสดจากชลิีขนส่งมายงัสหรฐัอเมรกิาผ่านเครื่องบนิโดยสารเชงิพาณิชย ์การ
ส่งออกปลาแซลมอนพนัธุ์โคโฮลดลงรอ้ยละ 20 ในไตรมาส 1 ของปี (เทยีบกบัไตรมาส 1 ของปี 2562) นอกจากน้ียงัประสบกบัความท้าทาย
ดา้นการท าก าไรในตลาดประเทศญี่ปุ่ น (ผูซ้ื้อหลกัปลาแซลมอนพนัธุโ์คโฮ) 

โดยรวม การน าเข้าปลาแซลมอนของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึ้นร้อยละ 2 ในครึ่งแรกของปี เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 
ในขณะทีก่ารน าเขา้ปลาแซลมอนของญี่ปุ่ นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ในครึง่ปีแรกของปี เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2562 อนัเป็นผลมาจากการ
น าเขา้ปลาแซลมอนพนัธุโ์คโฮจากประเทศชลิ ี(ซึง่มอีุปทานสว่นเกนิ)  

แนวโน้มราคาและมมุมองตลาด 

การควบคุมดา้นก าลงัคนและกฎระเบียบที่มตี่อการเตบิโตของการผลิตส่งผลให้ราคาปลาแซลมอนเพิม่สูงขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
โดยท าสถติิใหม่ในปี 2561 โดยราคากลบัสู่ระดบันัน้ในปลายปี 2562 และต้นปี 2563 อย่างไรกต็ามราคาถูกกดต ่าลงในครึง่ปีหลงัของปี 2563 
เน่ืองจากปรมิาณปลาเพิ่มขึ้นประกอบกบัความไม่แน่นอนของตลาด ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2563 ดชันี NASDAQ ปลาแซลมอน ซึ่งวดัราคา
สง่ออกเฉลีย่ปลาแซลมอนเพาะเลีย้งทัง้ตวัพนัธุแ์อตแลนตกิที่สง่ออกจากนอรเ์วย ์อยู่ที่ 59 โครนนอรเ์วยต์่อกโิลกรมั เทยีบกบั 66 โครนนอรเ์วย์
ต่อกโิลกรมัในช่วงสปัดาหเ์ดยีวกนัของปีก่อน ราคาเน้ือปลาสดแบบฟิเลจากชลิลีดลงสงูสดุถงึรอ้ยละ 20 จากปี 2562 

ในปี 2564 FAO คาดว่าราคาปลาแซลมอนสดทัง้ตวัพนัธุ์แอตแลนติกจากนอรเ์วย์จะทรงตวัอยู่ที่ประมาณ 60 โครนนอร์เวย์ (6.49 
เหรยีญสหรฐั) ต่อกิโลกรมั โดยมีแรงส่งจากภาพรวมตลาดที่ดขีึ้น กลุ่มผู้บรโิภคใหม่ที่เกิดขึ้นจากการย้ายการบรโิภคจากภาคบริการอาหาร
มายงัภาคคา้ปลกีจะยงัคงขบัเคลื่อนปรมิาณการบรโิภคแมว้่ารา้นอาหารจะกลบัมาเปิดเตม็ที่แลว้กต็าม  

ประมาณการการเตบิโตในการผลติแซลมอนเลี้ยงพนัธุแ์อตแลนตกิทัว่โลกในปี 2564 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 3 ประเทศหลกัในการ
ผลิตคือนอร์เวย์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2) และชิลี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) การผลิตจากสก็อตแลนด์น่าจะทรงตวัเมื่อเทียบปีต่อปีหลงัจากฟ้ืนตวัอย่าง
แขง็แกร่งในปี 2562 ประเทศผู้ผลติใหม่เช่นออสเตรเลยี ไอซ์แลนด์ จนี และรสัเซีย จะช่วยผลกัดนัการเติบโตของการผลติเช่นกนั โดยคาดว่า
การผลิตจากประเทศเหล่าน้ีจะมสีดัส่วนมากกว่าร้อยละ 15 ต่ออุปทานปลาแซลมอนที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2564 เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตหลกัมี
ศกัยภาพในการเตบิโตทีจ่ ากดัอนัเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นก าลงัและกฎระเบยีบ  

ทีม่า: FAO, GLOBEFISH, IRI, US NATIONAL FISHERIES INSTITUTE, CANADIAN AGRICULTURE DEPARTMENT, AQUACULTURE EXPORT REPORTS 
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การแข่งขนัและแนวโน้มของอตุสาหกรรม 

FAO ประเมนิว่าร้อยละ 10 ของประชากรโลกจะพึ่งพาการประมงในการด ารงชีพ ซึ่งท าให้การเพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคญั 
อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารแขง่ขนัสงูและมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา บรษิทัไทยยเูน่ียน ในฐานะที่เป็นหน่ึง
ในผูผ้ลติอาหารทะเลที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามช านาญในการก้าวผ่านความทา้ทายต่างๆ และสามารถปรบัตวัต่อสภาพตลาดที่เปลีย่นแปลงไป 
เรายงัคงประสบกับการแข่งขนัสูงในประเภทผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ปลาทูน่า กุ้ง และปลาแซลมอน รวมทัง้ผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (จากการที่ค่าเงนิบาทยงัคงแขง็ค่าขึน้ต่อเน่ือง) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในตลาดหลกัของเรา (สหรฐัอเมรกิา ยุโรป ไทย 
ญี่ปุ่ น และประเทศเกดิใหม)่ ยงัคงกระจดักระจาย  

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเตบิโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้แรงสนับสนุนจากรายไดค้รวัเรอืนที่เพิม่สูงขึน้ซึ่งน าไปสู่การเลอืก
ซือ้แหล่งโปรตนีที่มปีระโยชน์ต่อสขุภาพมากขึน้ อุปสงคท์ี่เพิม่ขึน้จากประเทศเกดิใหม่ (เช่นตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนือ) และการเปิดตวั
ผลติภณัฑน์วตักรรมและบรรจุภณัฑร์ูปแบบต่างๆ (เช่น อาหารพรอ้มทาน อาหารบรรจุในถุงเพาซ์) ผู้บรโิภคในประเทศพฒันาแล้วมแีนวโน้ม
ตอ้งการขนมทานเล่นและอาหารชุดประเภท GRAB-AND-GO ทีพ่รอ้มดว้ยประโยชน์ทางโภชนาการ  

ความท้าทายส าคญัที่ผู้ประกอบการอาหารทะเลต้องเผชิญประกอบไปด้วย ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ อุปสงค์ และอตัรา
แลกเปลี่ยน ผนวกกบัความตงึเครยีดดา้นภูมศิาสตรร์ฐัศาสตร ์ความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไป (เช่น ต้องการอาหารที่ผลติจากพชื) การ
ประมงที่มากเกนิไป และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยนื ในอนาคตคาดว่าโปรตนีทางเลอืกจะยิง่เป็นส่วนหน่ึงในเมนูที่ผูบ้รโิภคเลอืกมาก
ยิง่ขึน้   

ทีม่า: FAO, GLOBEFISH 

(3) การจดัหาผลติภณัฑ ์

การผลติ 

ไทยยูเน่ียน และบรษิทัในเครอืหลกัทัว่โลก เป็นผูผ้ลติอาหารทะเล โดยมกี าลงัการผลติรวม (เมตรกิตนัของวตัถุดบิ) ที่ 820,000 ตนั
ต่อปี โดยมีก าลงัการผลิตจ าแนกตามผลิตภณัฑ์หลกัคือ ทูน่า กุ้งแช่แข็ง ซาร์ดีน แซลมอน และอาหารสตัว์เลี้ยง โดยประมาณ 570,000, 
60,000, 120,000, 20,000 และ 50,000  ตนั ตามล าดบั 

ทัง้น้ีกลุ่มไทยยูเน่ียน มีบริษัทในเครือที่ประกอบกิจการโรงงานทัง้สิ้น 27 บริษัท ซึ่งสามารถจ าแนกตามภูมิภาคที่เป็นที่ตัง้ได้
ดงัต่อไปน้ี 
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การจดัหาวตัถุดบิ 

: ปลำทูน่ำ 

วตัถุดบิส าคญั คอื ปลาทูน่าสดชนิดต่างๆ เช่น สกปิแจค็ เยลโล่ฟิน อลับาคอร ์ฯลฯ โดยบรษิทัใช้ปลาทูน่าสายพนัธุส์กปิแจค็กบัปลา
ทูน่าชนิดอื่นๆ ในสดัส่วน 75:25 ซึ่งมคีวามผนัผวนทางดา้นราคามาโดยตลอด โดยปลาทูน่าจะน าเขา้จากต่างประเทศทัง้หมด จากมหาสมุทร
แปซฟิิค และมหาสมทุรอนิเดยี ในการสัง่ซื้อวตัถุดบิบรษิทัจะสัง่ซือ้จากผูจ้ าหน่ายหลายราย โดย บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป  บจ.ไทยรวมสนิพฒันา
อุตสาหกรรม และบมจ.สงขลาแคนน่ิง จะสัง่ซื้อปลาทูน่าร่วมกนัเพื่อใหไ้ดป้รมิาณสัง่ซื้อจ านวนมาก ท าใหม้ผีลต่อการเพิม่อ านาจในการต่อรอง
กบัผูจ้ าหน่าย ซึง่มทีัง้ประเภททีเ่ป็นผูจ้บัปลาโดยตรงและบรษิทันายหน้า (Broker) 

บรษิทัสามารถจดัซื้อวตัถุดบิในแต่ละปีไดใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการผลติ เน่ืองจากปลาทูน่าเป็นปลาทีม่จี านวนมากอยูใ่น
น่านน ้าทัว่โลก ประกอบกบัความไดเ้ปรยีบในดา้นแหล่งผลติ เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ระหวา่งมหาสมทุรแปซฟิิค และมหาสมทุรอนิเดยี ซึ่งเป็น
แหล่งที่มวีตัถุดบิปลาทูน่าแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก รวมถงึการสัง่ซื้อจากผู้จ าหน่ายหลายรายท าใหม้ ัน่ใจวา่จะสามารถมวีตัถุดบิเพียงพอต่อการ
ผลิต ประกอบกบักลุ่มบรษิทัมหี้องเยน็ส าหรบัใช้เก็บวตัถุดบิและสนิค้าส าเรจ็รูปขนาดใหญ่ถึง 135,000 ตนั และสถานที่ตัง้ของโรงงานอยู่ใน
พืน้ที่ทีเ่ป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล ท าใหส้ามารถเช่าหอ้งเยน็ไดอ้ยา่งสะดวกในกรณีทีต่้องเช่าพืน้ที่เพิม่เตมิ ส าหรบัราคาวตัถุดบิปลาทู
น่าไม่สามารถคาดการณ์ไดเ้น่ืองจากถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน อย่างไรกต็าม ราคาปลาทูน่าโดยเฉลีย่ในแต่ละปีมกีารเปลี่ยนแปลงไม่
สงูมาก ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปรมิาณปลาทีจ่บัไดใ้นแต่ละปี  

ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่า Skipjack (เหรยีญสหรฐั : ตนั) 

ในเดอืนมกราคม 2564 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,200 เหรยีญสหรฐัต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 4/2563 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,333 
เหรยีญสหรฐัต่อตนั โดยเพิม่ขึน้ 40.4% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่4/2562 และลดลง 11.1% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่3/2563  

: กุ้งแช่แขง็ 

วตัถุดบิส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติกุง้แช่แขง็คอื กุง้ขาว (Vannamei) โดยบรษิทัจะจดัหาจากแหล่งวตัถุดบิภายในประเทศทัง้หมด ปรมิาณ
การซื้อจะครอบคลุมหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่บรษิัทจะจดัซื้อกุ้งจากแหล่งในภาคตะวนัออกมากกว่าภาคอื่นๆ เน่ืองจากกุ้งในภาคตะวนัออก
โดยเฉพาะระยอง จนัทบุรี ตราด มีคุณภาพดีกว่าในภาคอื่นๆ เพราะเป็นจงัหวดัที่อยู่ติดทะเล การหมุนเวียนของน ้ าเลี้ยงในบ่อจึงดีกว่า 
นอกจากน้ีท าเลที่ตัง้ของโรงงานอยู่ในภาคกลางท าใหก้ารขนส่งเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และช่วยให้วตัถุดบิมคีวามสด โดยผู้
จ าหน่ายแต่ละแห่งมทีัง้เป็นเจา้ของฟารม์เลี้ยงกุ้งเอง และเป็นนายหน้าหาซื้อกุ้งจากฟารม์อื่นๆ จากการที่บรษิทัมกีารรบัซื้อวตัถุดบิกุ้งจากผู้
จ าหน่ายหลายแหล่ง จงึท าให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัยงัคงใช้นโยบายที่จะผลิตสนิค้าที่มมีูลค่าเพิม่สูง 
(Value Added Products) เพื่อใชว้ตัถุดบิในปรมิาณทีน้่อยลง  

ราคาเฉลี่ยของกุง้ขาว ขนาด 60 ตวัต่อกโิลกรมั (บาท/กโิลกรมั) 
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ในเดอืนมกราคม 2564 ราคากุง้ขาวอยูท่ี ่142 บาทต่อกโิลกรมั ส าหรบัในไตรมาสที ่4/2563 ราคากุง้ขาวเฉลีย่อยูท่ี ่167 บาทต่อ
กโิลกรมั โดยเพิม่ขึน้ 3.7% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่4/2562 และ 3.4% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่3/2563 

: ปลำแซลมอน  

บรษิทัจะจดัหาแหล่งวตัถุดบิซึง่ไดจ้ากการเพาะเลีย้งเป็นหลกั  โดยปลาแซลมอนแอตแลนตกิเป็นสายพนัธุท์ีม่กีารเพาะเลี้ยงมากทีสุ่ด 
นอรเ์วยแ์ละชลิเีป็นสองประเทศผูผ้ลติปลาแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการสัง่ซื้อวตัถุดบิบรษิทัจะสัง่ซื้อจากผูจ้ าหน่ายหลายราย และน าเขา้
จากต่างประเทศทัง้หมด 

ราคาเฉลี่ยปลาแซลมอน (นอรว์เีจยีนโครน (NOK)/กโิลกรมั) 

ในเดอืนมกราคม 2564 ราคาปลาแซลมอนอยูท่ี่ 49 NOK ต่อกโิลกรมั ส าหรบัในไตรมาสที่ 4/2563 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่อยู่ที่ 48 
NOK ต่อกโิลกรมั โดยปรบัลดลง 19.2% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่4/2562 และ 8.3% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่3/2563 

: อำหำรแมวบรรจกุระป๋อง 

วตัถุดบิที่ใช้ในการผลติอาหารแมวบรรจุกระป๋อง มาจากเน้ือปลาทูน่าส่วนที่ตดิเลอืด ซึ่งเป็นวตัถุดบิที่ไดจ้ากการผลติปลาทูน่าสุกแช่
แขง็  วตัถุดบิอื่นๆ ทีน่ ามาผสมไดแ้ก่ ปลาซารด์นี เยลลี ่เป็นสดัส่วนผสมไมม่าก สามารถจดัหาไดจ้ากภายในประเทศ  รวมทัง้ภาชนะบรรจดุว้ย
เช่นกนั และเน่ืองจากวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติอาหารแมวบรรจุกระป๋อง เป็นวตัถุดบิ By Product และสามารถจดัซื้อได้ภายในประเทศ  บรษิทั
จงึไมป่ระสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิหรอืราคาวตัถุดบิผนัผวน แตอ่ยา่งใด 

หมายเหตุ กลุ่มบรษิทัไมม่กีารพึง่พงิลูกคา้หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย (Supplier) รายใดรายหน่ึงเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 

(4) ทรพัยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มทีรพัยส์นิถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิรวมกนัทุกบรษิทั ดงัน้ี 

ก) ทรพัยส์นิถาวร ไดแ้ก่ ที่ดนิ เครื่องจกัร อาคารโรงงาน มมีลูคา่ ณ 31 ธนัวาคม 2563 รวมมลูคา่สทุธทิัง้กลุ่มเท่ากบั 26,690.93 
ลา้นบาท 
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ จ านวนรวม 170.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 จ านวน 366.64 ลา้นบาท) 
ไดน้ าไปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อและเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมทีีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 2 แหง่ ไดแ้ก่ ทีด่นิทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีและทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี

ข) บรษิทัและบรษิทัย่อยมียอดคงเหลือของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ โดยมีมูลค่าสุทธติามบญัชีเป็นจ านวนเงนิ 1,339.02 ล้านบาท 
(2562: 1,526.48 ลา้นบาท) 

ค) ทรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตน ไดแ้ก่ การวจิยัและพฒันา เครื่องหมายการคา้และสทิธกิารใช ้สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธก์บั
ลูกคา้/ผูจ้ดัจ าหน่าย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตลอดจนลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัรต่างๆ  

ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 4 
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นโยบายการลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 

- ลงทุนในธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธรุกจิหลกัทีบ่รษิทัด าเนินการอยู ่เช่น ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์

- ลงทุนในธรุกจิทีบ่รษิทัมคีวามเขา้ใจและสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 

- ลงทุนในธรุกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนไมม่ากนกั ซึง่จะไมก่ระทบกระเทอืนถงึบรษิทัจดทะเบยีน 

- ลงทุนในธรุกจิทีผู่ร้ว่มทุนมสีว่นรว่มในการบรหิาร ไมใ่ช่เป็นเพยีงผูถ้อืหุน้เท่านัน้ 

- ลงทุนในธรุกจิทีใ่หผ้ลตอบแทนคนืภายในเวลา 4 ปี 

(5) งานทีย่งัไมส่ง่มอบ  

กลุ่มบรษิทัไมไ่ดด้ าเนินกจิการในลกัษณะเป็นโครงการหรอืชิน้งานทีม่มีลูคา่สงู เป็นการผลติสนิคา้ตามค าสัง่ซือ้ล่วงหน้า ดงันัน้ งานที่
ยงัไมไ่ดส้ง่มอบจะเป็นในลกัษณะตามก าหนดเวลาสง่มอบทีลู่กคา้ตอ้งการ 
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กลุ่มธรุกิจท่ี 1 
ส่วนงานผลติ จ าหน่าย และลงทนุในต่างประเทศ 

51.00% 

99.55
% 

99.66% 

บจ. ไทยรวมสนิพฒันา
อุตสาหกรรม (TUM) 

บมจ. สงขลา 
แคนนิ่ง (SC) 

บมจ. แพค็ฟู้ด 
(PPC) 

99.73% 
บจ. ไทยยเูนี่ยน 
ซฟีู้ด (TUS) 

66.90% 

บมจ. ไทยยเูนี่ยน 
ฟีดมลิล์ (TFM) 

100.00% 

100.00%  

บจ. ไทยยเูนี่ยน อนิ
เวสเมน้ท ์โฮลดิง้ 

(TUIH) 

บจ. ไทยยเูนี่ยน นอรท์ 
อเมรกิา (TUNA) 

บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด 
(YCC) 

100.00%* 

บจ. เจา้พระยา
หอ้งเยน็ (CHP) 

บจ. ทกัษณิ
สมุทร (TZ) 

บจ. โอคนิอสฟู้ด 
(OKF) 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00%  

บจ. ไทร-ยเูนี่ยน 
ซฟีู้ดส ์(TRI-U) 

(ชคิเกน้ออฟ
เดอะซ ีอนิเตอร์
เนชัน่แนล) 

100.00% 100.00% 

บจ. เมอรอ์ลอินัซ ์
เอสเอเอส (MAA) 

กลุม่บุญมโีชต ิ
(ผูร้ว่มทนุ 
41.25%) 

บจ. คงิ ออสการ ์เอเอส 
(KO) 

*  ลงทุน โดย บมจ. สงขลาแคนน่ิง  
**  ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 
*** ลงทุน โดย บจ. ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท์ 
ตวัอกัษรสนี ้าเงนิ-บรษิทัที่ตัง้ขึน้ในต่างประเทศ  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

60.00%  

บจ. ซฟีู้ด อนิเตอร์
เนชัน่แนล 1 FZCO 

บรษิทั ซาโวลา 
ฟู้ดส ์จ ากดั 

(ผูร้ว่มทนุ 40%) 

บจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี
(RGAG) 

51.00
%  

ตระกลูบริง๊มานน์ 

(ผูร้ว่มทนุ 49%) 

บจ. ไทยยเูนี่ยน ยุโรป 
(TUE)  

(MW BRANDS SAS เดิม) 

กลุม่บุญมโีชต ิ
(ผูร้ว่มทนุ 
21.20%) 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
แคนาดา  

80.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน อยี ู
ซฟีู้ด 1 เอสเอ 

100.00
% 

100.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์
โฮลดิง้ (TUAH) 

100.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน คา
รสิม่า เลสทาร ี(TUKL) 

65.00% 

MAXMAR 
SUMMA 

KARISMA, PT   
(ผูร้ว่มทนุ 
25.00%) 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
โปแลนด์ เอสพ ี

100.00
% 

เลกิกจิการ
ในปี 2561 
รอการช าระ

บญัช ี

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
อนิกรเีดยีนท ์(TUI) 

100.00% 

บจ.ทยีเูอม็ด ี
ลกัเซมเบริก์ เอสเอ

อารแ์อล 

90.00% 

100.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
เซา้ทอ์สีเอเซยี 

(TUSA) 
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*  ลงทุน โดย บมจ. สงขลาแคนน่ิง  

**  ลงทุน โดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 

ตวัอกัษรสนี ้าเงนิ-บรษิทัที่ตัง้ขึน้ในต่างประเทศ  

กลุ่มธรุกิจท่ี 2 
ส่วนงานสนบัสนุนธรุกจิ จดั
จ าหน่ายและดูแลการตลาด 

99.54%* 

บจ. เอเซยีน แปซฟิิคแคน
(APC) 

98.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
กราฟฟิกส ์(TUG) 

กลุ่มธรุกิจท่ี 3 
บรษิทัรว่มลงทนุ 

บจ. ทเีอน็ ฟายน์ 
เคมคีอลส ์(TNFC) 

48.97%** 

33.33%** 

บจ. มอรส์บี้อนิเตอร์
เนชัน่แนลโฮลดิง้ส ์

(MIH) 

บจ. อะแวนต ิฟีดส ์
(AFL) 

25.12% 

25.00% 

บจ. ลคักี ้ยเูนี่ยน 
ฟู้ดส ์(LUF) 

บจ. ซนิดน่ิา รซีอรส์ 
(CR) 

 

50.00%** 

บจ. ทเีอม็เอซ ี
(TMAC) 

100.00% 

100.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
แฮชเชอรี่ (TUH) 

บจ. ทเีอม็เค 
ฟารม์ (TMK) 

94.44% 75.00% 

บจ. ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี่ 
(TCM) 

นายถวลิ นนัทธโีร 
(ผูร้ว่มทนุ 10.00%) 

บจ. ซฟีู้ด อนิเตอร์
เนชัน่แนล 2 FZCO 

40.00% 

บจ. อะแวนต ิโฟรเซ่น 
ฟู้ดส ์ไพรเวท (AFFP) 

40.00% 

100.00% 

บจ. อเีอชเอส เท
รนดน์ิ่ง แอนด ์

เซอรว์สิเซส (ESH) 
(THD เดมิ) 

100.00% 

บจ. ไทห่วา้น เซิง่      
อควาตคิ เทรดดิง้ 

(TUC) 

99.99% 

บจ. ไทยยเูนี่ยนออน
ไลน์ชอ็ป (TUO) 

“Qfresh” 

บจ. ไทยยเูนี่ยน นอรท์ 
อเมรกิา (TUNA) 

(Thai Union 
International เดิม) 

กลุม่
ธุรกจิที ่1 

บจ. ไทร-ยเูนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดกัส ์(TUFP) 

100.00%  

บจ. ประชารฐัรกั
สามคัค ีสมุทรสาคร 
(วสิาหกจิเพื่อสงัคม)

คม) 

25.00% 

บจ. ไทยยเูนี่ยน 
เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์
โฮลดิง้ (TUAH) 

กลุม่
ธุรกจิที ่1 

 32.89%  

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

บจ. ธรรมชาต ิซฟีู้ด 
รเีทล (TSR) 

65.00% 

บจ. ฟู้ด แอนด ์เบฟ
เวอเรจ ยไูนเตด็ 

49.00%*** 

บจ. เบฟเทค 
(ผูร้ว่มทนุ 51.00%) 

100.00%  

TUI ลงทนุ 99.00% 
TRI-U ลงทนุ 1.00% 

บจ. ยเูอสเพท็  
นูทรชี ัน่ (USPN) 
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ข้อมูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

กลุ่มท่ี 1 ส่วนงานผลิต จ าหน่าย และลงทุนในต่างประเทศ 

   1) บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั (TUM) 
 ส านกังาน เลขที ่979/13-16 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0025  โทรสาร +66(0) 2298-0027 – 28 

 โรงงาน เลขที ่30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร                  
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-2210  โทรสาร +66(0) 3442-5459 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกปลาทนู่าบรรจกุระป๋อง และอาหารแมวบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบยีน 30,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.66 หรอื 29,897,830 หุน้ 

   2) บริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) (SC) 
 ส านกังาน เลขที ่979/9-10 ชัน้ 12 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท    

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0029  โทรสาร +66(0) 2298-0442 – 3 

 โรงงาน เลขที ่333 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 90100 
โทรศพัท ์+66(0) 7433-4005 - 8  โทรสาร +66(0) 7433-4009 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบยีน 36,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.55 หรอื 35,839,169 หุน้ 

 3) บริษทั ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั (TUS) 
 ส านกังาน เลขที ่979/8 ชัน้ 12 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท         

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2298-0024  โทรสาร +66(0) 2298-0550 

 โรงงาน เลขที ่77 หมู่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั
สงขลา 90330 
โทรศพัท ์+66(0) 7448-3482 - 7  โทรสาร +66(0) 7448-3480 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกกุง้แชแ่ขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 30,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 51.00 หรอื 15,300,000 หุน้ 
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4) บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (TFM) 
 ส านกังาน / โรงงาน                                                              

 

โรงงาน สาขา 1 

เลขที ่89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร                 
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสาร +66(0) 3488-5125 - 7 
เลขที ่103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา 90140 
โทรศพัท ์+66(0) 7453-6260 - 2  โทรสาร +66(0) 7453-6263 - 5 

 ประเภทธรุกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารสตัว ์
 ทุนจดทะเบยีน 410,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 2 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 66.90 หรอื 274,300,075  หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.thaiunionfeedmill.com 

   5) บริษทั ไทยยูเน่ียน คาริสม่า เลสทารี จ ากดั (TUKL) / Thai Union Kharisma Lestari PT. 
 ส านกังาน / โรงงาน                                                             เมอืงสรุาบาย่า ประเทศอนิโดนีเซยี 
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้า ไดแ้ก่ อาหารกุง้ อาหารปลา 
 ทุนจดทะเบยีน 15,993,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ Rp10,000 

*เรยีกช าระครัง้แรกแลว้ รอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 65.00 หรอื 10,395,840 หุน้ 

ลงทุนโดย บมจ. ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์

   6) บริษทั ไทยยูเน่ียน นอรท์ อเมริกา จ ากดั (TUNA) / Thai Union North America, INC. 
 ส านกังาน                                                              

 

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

 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 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/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 12,000,000 หุน้ 
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   7) บริษทั ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส ์จ ากดั (TRI-U) / Tri-Union Seafoods, LLC 
 ส านกังาน                                                              

 

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

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ชคิเกน้ออฟเดอะซ”ี 

 สว่นของเจา้ของ 54,739,979 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ รอ้ยละ 100.00 (ไม่มกีารออกใบหุน้)  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น นอรท์ อเมรกิา 
 เวบ็ไซต ์ www.chickenofthesea.com 

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

โทรศพัท ์+1(424) 397-8556  โทรสาร +1(424) 397-8600 
 โรงงาน เลขที ่212 นอรท์คอมเมอรซ์ไดรฟ์ ลยีง จอรเ์จยี 30436 สหรฐัอเมรกิา 

โทรศพัท ์+1(912) 805-6136  โทรสาร +1(912) 526-3344 
 ประเภทธุรกจิ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งทัง้แบบเปียกและแหง้ในสหรฐัอเมรกิา 
 ทนุจดทะเบยีน 

สว่นของเจา้ของ 

1 เหรยีญสหรฐั 

64,000,000 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ รอ้ยละ 99.00 ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น นอรท์ อเมรกิา 

และรอ้ยละ 1.00 ลงทุนโดย บจ. ไทร-ยเูนีย่น ซฟู้ีดส ์

 9) บริษทั ไทยยูเน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ากดั (TUIH) / Thai Union Investment Holding 
 ส านกังาน                                                              ชัน้ 8 เมดนี มวิส ์ถนนเลอเชาเซ่ พอรท์หลุยส ์สาธารณรฐัมอรเิชยีส 
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในภมูภิาคยุโรป  
 ทนุจดทะเบยีน 222,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 222,000,000 หุน้ 

10) บริษทั ไทยยูเน่ียน อียู ซีฟู้ด 1 เอสเอ จ ากดั (TUES1) / Thai Union EU Seafood 1 S.A. 
 ส านกังาน                                                              46เอ ถนนเจเอฟ เคนเนดี ้แอล-1855 ลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์  
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนธุรกจิในภมูภิาคยุโรป  
 ทุนจดทะเบยีน 221,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 ยโูร 

 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 221,500,000 หุน้ 
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 11) บริษทั ไทยยูเน่ียน ยโุรป จ ากดั (TUE) / THAI UNION EUROPE 
 ส านกังาน                                                              เลขที ่104 เดอรเ์พรสซเิดนท ์อเวนิว เคนเนดี ้75016 ปารสี ประเทศฝรัง่เศส                           

โทรศพัท ์+33(1) 53-7753-53  โทรสาร +33(1) 53-7717-13 
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรในภมูภิาคยโุรป  
 ทนุจดทะเบยีน 31,367,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 ยโูร 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 31,367,000 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น อยี ูซฟู้ีด 1 เอสเอ 

  12) บริษทั เมอรอ์ลิอนัซ ์เอสเอเอส จ ากดั (MAA) / Meralliance SAS 
 ส านกังาน                                                              เลขที ่55 อเวนวิ เดอ เคออาดอง ควมิเปอร ์ประเทศฝรัง่เศส                                                     

โทรศพัท ์+33(2) 98-6844-45   โทรสาร +33(2) 98-6899-53   
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติแซลมอนรมควนัชัน้น าของยุโรป  
 ทุนจดทะเบยีน 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 ยโูร 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น อยี ูซฟู้ีด 1 เอสเอ 

 13) บริษทั ไทยยูเน่ียน โปแลนด ์เอสพี (TU Poland) / Thai Union Poland Sp. Z.o.o. 
 ส านกังาน                                                              Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, ประเทศโปแลนด ์                                      

โทรศพัท ์+48(586) 706-519   โทรสาร +48(586) 706-506     
 ประเภทธรุกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
 ทุนจดทะเบยีน 1,000,100 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 50 สล๊อตตโิปแลนด ์
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 1,000,100 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น อยี ูซฟู้ีด 1 เอเอส 

 14) บริษทั คิง ออสการ ์เอเอส จ ากดั (KO) / King Oscar AS 
 ส านกังาน                                                              นอสทก์าเทน เลขที ่58 พบี ี400 เซนทรมั เบอรเ์กน เอน็ 5805 ประเทศนอรเ์วย ์                          

โทรศพัท ์+47 800 30 501   
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง (ปลาซารด์นี แมคเคอเรล) ในภูมภิาค

ยุโรป สหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี 
 ทุนจดทะเบยีน 52,481 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 โครนนอรเ์วย ์
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 52,481 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น อยี ูซฟู้ีด 1 เอสเอ 
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15) บริษทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (PPC) 
 ส านกังาน                                                              เลขที ่103 ซอยร่วมมติร ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

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

 โรงงาน เลขที ่85 หมู่ 4 ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000                                                                               
โทรศพัท ์+66(0) 3483-3803 - 6, 3486-4143  โทรสาร +66(0) 3486-1110 

 ประเภทธรุกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารและสตัวน์ ้าแช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 33,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ทุนเรยีกช าระแลว้ 32,999,979 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.73 หรอื 32,912,392 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.pakfood.co.th และ www.ttimefood.com 

16) บริษทั เจา้พระยาห้องเยน็ จ ากดั (CHP) 
 ส านกังาน                                                              เลขที ่32 ซอยสะพานปลา ถนนเจรญิกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร  

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

 ประเภทธุรกจิ ธรุกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูผ้ลติและจ าหน่ายติม่ซ าแชแ่ขง็ หยุดการ
ด าเนินกิจการและจดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2561 รอการช าระบญัชี 

 ทุนจดทะเบยีน 500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 500,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด 

17) บริษทั ทกัษิณสมทุร จ ากดั (TZ) 
 ส านกังาน                                                              เลขที ่103 ซอยร่วมมติร ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

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

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารและสตัวน์ ้าแช่แขง็ หยุดการด าเนินกิจการและจด
ทะเบียนเลิกกิจการในปี 2561 รอการช าระบญัชี 

 ทุนจดทะเบยีน 1,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 1,500,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด 
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18) บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ากดั (OKF) 
 ส านกังาน                                                              เลขที ่103 ซอยร่วมมติร ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

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

 โรงงาน เลขที ่85 หมู่ 4 ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000                                                                               
โทรศพัท ์+66(0) 3483-3803 - 6  โทรสาร +66(0) 3486-1110 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติ จ าหน่าย และสง่ออกสตัวน์ ้าแชแ่ขง็และอาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 38,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 38,000,000 หุน้  

ลงทุนโดย บมจ. แพค็ฟู้ด 

 19) บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ากดั (YCC) / Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. 
 ส านกังาน                                                              

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

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 ทุนจดทะเบยีน 1,919,936 เหรยีญสหรฐั 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00  

ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนนิง่ 

 20) บริษทั ซีฟู้ด อินเตอรเ์นชัน่แนล วนั FZCO (SIC1) / Seafood International One FZCO 
 ส านกังาน / โรงงาน                    เลขที ่1317-1318 JAFZA อาคารวนับวิดิง้ เอ ชัน้ 13 เจเบล อาล ีฟรโีซน ดไูบ     

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โทรศพัท ์+971 4 8808318  
 ประเภทธุรกจิ ผูบ้รหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ผลติภณัฑ ์และการตลาด  
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 เอมเิรตสเ์ดอรแ์ฮม  
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 60.00 หรอื 60 หุน้ 

 21) บริษทั รเูก้นฟิช เอจี / Rugen Fisch AG 
 ส านกังาน / โรงงาน                    สตราเบเดอ, เลขที ่18546 แซสสนิตซ ์เกาะรเูกน้ ประเทศเยอรมนี  

โทรศพัท ์+49(0) 38392 60-0    โทรสาร +49(0) 38392 32041 
 ประเภทธรุกจิ ผูน้ าตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศเยอรมนี ซึง่เป็นเจา้ของแบรนด ์“ฮาเวส็ตา้” 

(Hawesta)  
 ทุนจดทะเบยีน 2,827,840 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 ยโูร  
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 51.00  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น ฟรานซ ์โฮลดิ้ง 2  



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 
 

สว่นที ่1 หน้า 35  

 22) บริษทั ไทยยูเน่ียน แคนาดา จ ากดั (TUCa) 
 ส านกังาน / โรงงาน                    78 Rue du Quai, Val Comeau, NB Canada, E1X 4L1 

Tel. +1(506) 395-3292     Fax. +1(506) 395-3849 
 ประเภทธุรกจิ แปรรปูและจดัจ าหน่ายลอ็บสเตอรใ์นแถบแอตแลนตกิเหนือ  

ภายใตแ้บรนด ์เล เพช็เชอะร ีเดอ เชซนู์ส ์(Les Pecheries de Chez Nous) 
 ทนุจดทะเบยีน 17,523,875 ดอลล่ารแ์คนาดา   
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 80.00 หรอื 91,726 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น อยี ูซฟู้ีด 1 เอสเอ 

23) บริษทั ไทยยูเน่ียน เอเชีย อินเวสเม้นท ์โฮลด้ิง จ ากดั (TUAH) 
 ส านกังาน                                            RM 2101, Hong Kong Trade, Centre 161-7 Des Voeux Road, Central 

Hong Kong 

 ประเภทธุรกจิ Holding Company 
 ทนุจดทะเบยีน 20,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 20,000 หุน้ 

24) บริษทั ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท ์จ ากดั (TUI) 
 ส านกังาน                                            979/98 ชัน้ 30 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โรงงาน เลขที ่30/24 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000                                                                 
 ประเภทธุรกจิ ผลติและจ าหน่ายน ้ามนัและไขมนัจากสตัว ์(น ้ามนัปลาและหรอืผลติภณัฑ์

เกีย่วกบัน ้ามนัปลา) 
 ทนุจดทะเบยีน 30,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ทุนช าระแลว้ รอ้ยละ 100 ของทุนจดะเบยีน หรอืหุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 29,999,996 หุน้ 

25) บริษทั ทียูเอม็ดี ลกัเซมเบิรก์ เอสเออารแ์อล (TUMD) / TUMD Luxembourg S.a.r.l 
 ส านกังาน                                            ประเทศลกัเซมเบริก์ 
 ประเภทธุรกจิ เป็นเจา้ของบรษิทัในประเทศรสัเซยี 3 บรษิทั ไดแ้ก่   

1) Dalpromryba LLC 
2) Torgovo-Promyshlenny Komplex Dalpromryba LLC และ  
3) Maguro LLC. 

 ทนุจดทะเบยีน 55,258,322 หุน้ 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ รอ้ยละ 90.00 หรอื 49,732,490 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น อยี ูซฟู้ีด 1 เอสเอ 
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26) บริษทั ไทยยูเน่ียน เซ้าทอี์สเอเซีย จ ากดั (TUSA) 
 ส านกังาน                                            20 Collyer Quay#09-01, Singapore (049319) 
 ประเภทธุรกจิ ใหบ้รกิารค าปรกึษาเกีย่วกบักลยุทธท์างธุรกจิและการลงทุน 
 ทนุจดทะเบยีน 300,000 เหรยีญดอลลารส์งิคโปร ์
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ รอ้ยละ 100.00  

กลุ่มท่ี 2 ส่วนงานสนับสนุนธรุกิจ จดัจ าหน่ายและดแูลการตลาด 

   1) บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั (APC) 
 ส านกังาน / โรงงาน เลขที ่38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร                

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

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายกระป๋องเปล่าส าหรบับรรจุอาหาร 
 ทุนจดทะเบยีน 200 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 400,000 บาท  
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 200 หุน้ 

ลงทุนโดย บมจ. สงขลาแคนนิง่ 198 หุน้, บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม 1 
หุน้ และบจ. ไทยยเูนีย่น กราฟฟิกส ์จ านวน 1 หุน้ 

   2) บริษทั ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั (TUG) 
 ส านกังาน / โรงงาน เลขที ่255 ถนนแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศพัท ์+66(0) 2895-5865 - 6  โทรสาร +66(0) 2415-4371 
 ประเภทธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิารดา้นงานพมิพ ์ดว้ยระบบออฟเซท็แบบครบวงจร 
 ทนุจดทะเบยีน 4,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 98.00 หรอื 3,920,000 หุน้ 

3) บริษทั ทีเอม็เอซี จ ากดั (TMAC) 
 ส านกังาน                                                              

 

เลขที ่89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร                
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสาร +66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ประเภทธรุกจิ ผูล้งทุนกจิการฟารม์เพาะพนัธุ ์ปรบัปรุงพฒันาพ่อแม่พนัธุก์ุง้ และเลีย้งกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 113,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 112,999,997 หุน้ 

*ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัได้ลงทุนเพ่ิมรอ้ยละ 49.00 รวมเป็นรอ้ยละ 
100.00 
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4) บริษทั ไทยยูเน่ียน แฮชเชอรี่ จ ากดั (TUH) 
 ส านกังาน                                                              

 

เลขที ่89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร                
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสาร +66(0) 3488-5125, 03441-7255 

 โรงงาน เลขที ่42 หมู่ 14 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 82140                    
โทรศพัท ์+66(0) 7658-4000  โทรสาร +66(0) 7658-4028 

 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการพฒันาสายพนัธุก์ุง้ขาวทีม่คุีณภาพเพื่อผลติและจ าหน่ายลกูกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 31,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 31,499,950 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ทเีอม็เอซ ี

 5) บริษทั ทีซีเอม็ ฟิชเชอรี่ จ ากดั (TCM) 
 ส านกังาน                                                              

 

เลขที ่89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร               
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสาร +66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ฟารม์ เลขที ่147 หมู่ 11 ต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจงัหวดัสตูล 91110   
 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 
 ทนุจดทะเบยีน 7,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 75.00 หรอื 5,250,000 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ทเีอม็เอซ ี

   6) บริษทั ทีเอม็เค ฟารม์ จ ากดั (TMK) 
 ส านกังาน                                                              

 

เลขที ่89/1 หมู่ 2 ถนนพระรามสอง ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร               
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3441-7222  โทรสาร +66(0) 3488-5125, 3441-7255 

 ฟารม์ เลขที ่173/1 หมู่ 4 ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 92110 
 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการฟารม์เพาะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ 
 ทุนจดทะเบยีน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 94.44 หรอื 25,499,999 หุน้  

ลงทุนโดย บจ. ทเีอม็เอซ ี                                                                 
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7) บริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอรวิ์สเซส จ ากดั (EHS)  
เดิมช่ือ บริษทั ธีร ์โฮลด้ิง จ ากดั (THD) 

 ส านกังาน                                                              

 

เลขที ่106/10 หมู่ 7 ซอยรุง่เศรษฐกจิ 1 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(6) 3217-0204 

 ประเภทธรุกจิ ผูด้แูลใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 
การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั
ตามทีก่ฏหมายก าหนด การใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัการจดัท าระบบ
การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 ทุนจดทะเบยีน 7,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 6,999,998 หุน้ 

  8) บริษทั ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (TUFP) / Tri-Union Frozen Products, INC 
 ส านกังาน                                                              

 

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

 ประเภทธุรกจิ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็  
 ทนุจดทะเบยีน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.001 เหรยีญสหรฐั 
 Additional paid-in capital 29,097,888 USD 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั 10,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 100.00  

ลงทนุโดย บจ. ไทยยเูนีย่น นอรท์ อเมรกิา 

 9) บริษทั ไทยยูเน่ียนออนไลน์ชอ็ป จ ากดั (TUO) 
 ส านกังาน / โรงงาน                    979/79 ชัน้ 26 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพฯ 10400  
 ประเภทธุรกจิ ประกอบกจิการซือ้ขายหรอืบรกิาร โดยวธิกีารใชส้ือ่อเิลคทรอนิกสผ์่านระบบ

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ท 
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 99.99 หรอื 99,997 หุน้ 
 เวบ็ไซต ์ www.qfreshshop.com 
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 10) ช่ือภาษาจีน - บริษทั ไท่หวา้น เซ่ิง อควาติค เทรดด้ิง (ไชน่า) จ ากดั  

ช่ือภาษาองักฤษ – THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED (TUC) 
 ส านกังานใหญ่                   ชัน้ 1 บลอ็ค 1 เลขที ่251 ถนนเยา่หวั เซีย่งไฮ ้ไพลอ็ตฟรเีทรดโซน, ประเทศจนี  

โทรศพัท ์+86(21) 8017-7564    โทรสาร +86(21) 8017-7899 
 ประเภทธุรกจิ การตลาด การสรา้งตราสนิคา้ การขาย ตวัแทนจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายอาหาร

ทะเลและผลติภณัฑอ์าหารบรรจหุบีห่อ 
 ทุนจดทะเบยีน 8,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐั  
 ทนุเรยีกช าระแลว้ 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 เหรยีญสหรฐั  
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 100.00 หรอื 8,000,000 หุน้ 

 11) บริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ ากดั (TSR) 
 ส านกังาน / โรงงาน                    58, 58/1-5 ชัน้ที ่5 ซอยสขุมุวทิ 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

10110 
โทรศพัท ์+66(0) 2714-1322  โทรสาร +66(0) 2714-1323  

 ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัหาและน าเขา้อาหารทะเลประเภทแช่แขง็และรมควนัเพื่อการคา้ปลกีใน
ประเทศไทย ผ่านช่องทางเคาน์เตอรอ์าหารทะเลในซุปเปอรม์ารเ์กต็ชัน้น า และ
ประกอบกจิการรา้นอาหารทะเล ภายใตช้ื่อ “The Dock by Thammachart 
Seafood” TSR ตัง้ขึน้ในปี 2550 ด าเนินการธุรกจิรวม 158 แหง่ทัว่ประเทศไทย 
ซึง่ประกอบดว้ย 150 รา้นคา้ปลกีในซุปเปอรม์ารเ์กต็ และ 8 รา้นอาหาร 

 ทนุจดทะเบยีน 60,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท   
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 65.00 หรอื 39,000 หุน้  

*ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัได้ลงทุนเพ่ิมรอ้ยละ 39.90 รวมเป็นรอ้ย
ละ 65.00  

 เวบ็ไซต ์ www.thammachartseafood.com 
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กลุ่มท่ี 3 บริษทัรว่มลงทุน 

   1) บริษทั ซินดิน่า รีซอรส์ จ ากดั (CR) / Cindena Resources Limited 
 ส านกังาน                                                              ตู ้ปณ. 957, ออฟชอร ์อนิคอรป์อเรชัน่ เซน็เตอร ์โรดทาวน์ ทอรโ์ทลา ประเทศ 

บรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนดส์ 
 ตวัแทนธุรกจิ (เอเย่นต)์ บรษิทั ออฟชรู ์อนิคอรป์อเรชัน่ส ์จ ากดั  
 ประเภทธุรกจิ ผูล้งทุนในแบรนดส์นิคา้เพื่อจ าหน่ายในประเทศจนี 
 ทุนจดทะเบยีน 500,000 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 50.00 

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม 

   2) บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส ์จ ากดั (TNFC) 
 ส านกังาน                                                              

 

เลขที ่30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร                  
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์+66(0) 3442-3686  โทรสาร +66(0) 3442-3688 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากอาหารทะเล 
 ทนุจดทะเบยีน 9,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10,000 บาท 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 48.97 หรอื 4,407 หุน้ 

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 

 3) บริษทั มอรส์บี้ อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิงส ์จ ากดั (MIH) / Moresby International Holdings INC. 
 ส านกังาน                                                              หอ้ง 4 ชัน้ 2 อาคารเอดเีอฟ ฮอรส์ ถนนมสัเกรฟ พอรต์มอรส์บี ้ประเทศปาปัว

นิวกนีิ 
 ประเภทธุรกจิ ลงทนุจดัตัง้บรษิทั มาเจสตคิ ซฟู้ีด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ประเทศปาปัวนวิกนีิ 

เพื่อด าเนินธุรกจิการจบัปลาทนู่าในน่านน ้าปาปัวนวิกนิี และบรเิวณใกลเ้คยีง 
 ทนุจดทะเบยีน 9,327,699 เหรยีญสหรฐั 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 33.33  

ลงทุนโดย บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 

  4) บริษทั อะแวนติ ฟีดส ์จ ากดั (AFL) / Avanti Feeds Limited 
 ส านกังาน / โรงงาน                                                              

 

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

 ประเภทธรุกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกอาหารกุง้ และกุง้แชแ่ขง็ 
 ทนุจดทะเบยีน 90,830,420 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 เหรยีญรปีู 
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 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 24.66 หรอื 22,400,594 หุน้ 
ลงทุนโดย บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุป๊ รอ้ยละ 15.43 หรอื 14,020,420 หุน้ และ 
บจ. ไทยยเูนีย่น เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิ้ง รอ้ยละ 9.23 หรอื 8,380,174 หุน้ 

  5) บริษทั อะแวนติ โฟรเซ่น ฟู้ดส ์ไพรเวท จ ากดั (AFFP) / Avanti Frozen Foods Private Limited 
 ส านกังาน / โรงงาน                                                            เอช เลขที ่3 พลอ็ตเลขที ่3 เบยเ์มาทน์ วศิาขาปัตตนมั 530 045 อานธร

ประเทศ ประเทศอนิเดยี 
 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ าหน่ายกุง้แช่แขง็ 
 ทุนจดทะเบยีน 10,100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 เหรยีญรปีู 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 39.67 หรอื 4,006,676 หุน้ 

ลงทนุร่วมกบั บจ. อะแวนต ิฟีดส ์รอ้ยละ 60.33 หรอื 6,093,324 หุน้ 

 6) บริษทั ลคัก้ี ยูเน่ียน ฟู้ดส ์จ ากดั (LUF) 
 ส านกังาน / โรงงาน                                                              

 

เลขที ่1/74-75 นคิมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
โทรศพัท ์+66(0) 3449-0330, 3449-0009  โทรสาร +66(0) 3449-0008 

 ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและสง่ออกปอูดั 
 ทนุจดทะเบยีน 1,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 25.00 หรอื 375,000 หุน้ 

 

 7) บริษทั ซีฟู้ด อินเตอรเ์นชัน่แนล 2 FZCO (SIC2) / Seafood International Two FZCO 
 ส านกังาน / โรงงาน                    เลขที ่1317-1318 JAFZA อาคารวนับวิดิง้ เอ ชัน้ 13 เจเบล อาล ีฟรโีซน ดไูบ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
 ประเภทธุรกจิ การขายและการจดัจ าหน่าย  
 ทุนจดทะเบยีน 100,000 เอมเิรตสเ์ดอรแ์ฮม 
 ชนดิ/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 40.00 หรอื 40,000 หุน้ 

 8) บริษทั ประชารฐัรกัสามคัคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากดั 
 ส านกังาน / โรงงาน                    1240/7 ถนนเอกชยั ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

74000  
 ประเภทธุรกจิ การใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการ 
 ทุนจดทะเบยีน 4,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1,000 บาท   
 ทนุเรยีกช าระแลว้ รอ้ยละ 50.00 ของทนุจดทะเบยีน หรอืหุน้ละ 500 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 25.00 หรอื 1,000 หุน้ 
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  9) เรด ลอ็บเตอร ์มาสเตอร ์โฮลด้ิงส ์แอลพี / Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster) 
 ส านกังาน                    One Embarcadero Center, 39th Floor, San Francisco, CA 94111 USA 
 ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกิจเครือข่ายร้านอาหาร Red Lobster และธุรกิจสินค้าอุปโภค

บรโิภคบรรจุภณัฑท์ีเ่กีย่วกบั Red Lobster รวมถงึการใหส้ทิธใินการประกอบ
ธุรกิจ (Franchise) ร้านอาหาร Red Lobster ผ่าน (1) ร้านอาหารที่ เป็น
กรรมสทิธิข์องตนเองจ านวน 704 แห่งในทวีบอเมรกิาเหนือ และ (2) การให้
สทิธใินการประกอบธุรกจิ (Franchise) จ านวน 50 แห่งในประเทศอื่นๆ อกี 9 
ประเทศ 

 ทุนจดทะเบยีน ไม่มี เนื่องจาก Red Lobster เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดความรบัผิดที่จ ัดตัง้ขึ้น
ภายใต้กฎหมายของรฐัดลัลาแวร ์เป็นลกัษณะของหน่วยลงทุนสามญัจ านวน 
7,600,000 หน่วย หน่วยละ 92 เหรยีญสหรฐั และหน่วยลงทุนบรุมิสทิธทิีแ่ปลง
สภาพจ านวน 2,400,000 หน่วย รวมเป็นหน่วยลงทุนทัง้สิ้น 10,000,000 
หน่วยลงทุน 

 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ - หน่วยลงทุนสามญัจ านวน 2,500,000 หน่วย  
- หน่วยลงทุนบุรมิสทิธทิีแ่ปลงสภาพไดจ้ านวน 2,400,000 หน่วย  

ลงทุนโดย บจ. ไทยยเูนีย่น นอรท์อเมรกิา (ผ่าน บจ.ไทยยเูนีย่น อนิเวสเมนท ์
นอรท์ อเมรกิา) 

 เวบ็ไซต ์ www.redlobster.com 

 10) บริษทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยูไนเตด็ จ ากดั 
 ส านกังาน / โรงงาน                    57 อาคารปารค์เวนเซอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 
 ประเภทธุรกจิ ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร และเครื่องดืม่บ ารุงสขุภาพ 
 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท   
 ทนุเรยีกช าระแลว้ รอ้ยละ 25.00 ของทนุจดทะเบยีน หรอืหุน้ละ 2.50 บาท 
 ชนิด/อตัราสว่น/จ านวนหุน้ หุน้สามญั รอ้ยละ 49.00 หรอื 490,000 หุน้ 



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 
 

สว่นที ่1 หน้า 43  

บริษทัยอ่ยและบริษทัรว่มของบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียน 
 

             จดัตัง้ขึน้ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีประเทศ 

Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผูล้งทุน (ช าระบญัชใีนเดอืนพฤศจกิายน  สหรฐัอเมรกิา 
   (TUFPNA) (ถอืหุน้โดย TUFP รอ้ยละ 100)     2563)  
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคนิค แคนาดา 
   (ถอืหุน้โดย TUFPNA รอ้ยละ 100)   
MW Brands Seychelles Limited ผูส้ง่ออกปลาทนู่ากระป๋อง เซเชลส ์
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)   
Tuna Logistics Services Limited หยุดด าเนินกจิการ เซเชลส ์
   (ถอืหุน้โดย MWBSL รอ้ยละ 100)   
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลติ น าเขา้ จดัจ าหน่ายและ ฝรัง่เศส 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)    สง่ออกอาหารทะเลกระป๋อง  
European Seafood Investment Portugal  
   (ESIP) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและสง่ออกปลาซารด์นี 
   และปลาแมคคาเรลกระป๋อง 

โปรตุเกส 

Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลติปลาทนู่ากระป๋อง กานา 
   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)   
Mareblu SRL ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย อติาล ี
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อาหารทะเลกระป๋อง  
UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทนุ สหราช 
   (UKSI) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อาณาจกัร 
Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลติและสง่ออกปลาทนู่า เซเชลส ์
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 60)    กระป๋อง  
John West Foods Limited (JWUK) ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย สหราช 
   (ถอืหุน้โดย UKSI รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร 
Irish Seafood Investments Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย ไอรแ์ลนด ์
   (ISIL) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง  
John West Holland BV ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย เนเธอรแ์ลนด ์
   (ถอืหุน้โดย ISIL รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง  
TTV Limited (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 70) หยุดด าเนินกจิการ กานา 
    (การด าเนินทีย่กเลกิ)  
Europeenne De La Mer SAS (EDM) 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน และผูจ้ดัจ าหน่าย 
   ปลาแซลมอน 

ฝรัง่เศส 

Meralliance Armoric SAS ผูผ้ลติปลาแซลมอนรมควนั ฝรัง่เศส 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)   
Imsaum SCI (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ ฝรัง่เศส 
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             จดัตัง้ขึน้ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีประเทศ 

Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลติปลาแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)      
Naco Trading AS (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ผูจ้ดัจ าหน่ายปลาแซลมอน นอรเ์วย ์
The Edinburgh Salmon Company Ltd.  หยุดด าเนินกจิการ สก๊อตแลนด ์
   (ESCO) (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)    (การด าเนินงานทีย่กเลกิ)  
King Oscar Inc. ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย สหรฐัอเมรกิา 
   (ถอืหุน้โดย KON รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง  
Norway Foods Europe NV ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย เบลเยีย่ม 
   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง  
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมน ี

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลติสารสกดัจากน ้ามนั เยอรมน ี
   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 100)    ปลาทนู่า  
Hawesta-Feinkost Hans Westphal  
   GmbH & Co. KG (HAW) 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ าหน่าย 
   อาหารทะเล 

เยอรมน ี

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs  
   GmbH (ถอืหุน้โดย HAW รอ้ยละ 100) 

หยุดด าเนินกจิการ เยอรมนี 

Artur Heymann GmbH & Co.KG  
   (HEY) (ถอืหุน้โดย HAW รอ้ยละ 100) 

ผูจ้ าหน่ายอาหารทะเล เยอรมน ี

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky  
   GmbH (ถอืหุน้โดย HEY รอ้ยละ 100) 

ผูจ้ าหน่ายอาหารทะเล 
    (ควบรวมกบั HEY ในเดอืนธนัวาคม 2563) 

เยอรมน ี

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ใหบ้รกิารเช่าสนิทรพัย ์ เยอรมน ี

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

หยุดด าเนินกจิการ เยอรมน ี

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  
   Vertriebs KG (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ าหน่าย 
   อาหารทะเล 

เยอรมน ี

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ าหน่าย 
   อาหารทะเล 

ลทิเูนีย 

C.H. Rich, Inc. 
   (ถอืหุน้โดย TUCa รอ้ยละ 100) 

ตวัแทนจ าหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจ าหน่ายอาหารทะเล เนเธอรแ์ลนด ์
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)   
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           จดัตัง้ขึน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ท่ีประเทศ 
Thai Union Kharisma Lestari PT. 
   (ถอืหุน้โดย TFM รอ้ยละ 65) 

ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารสตัว ์ อนิโดนีเซยี 

Thammachart Seafood China Limited   
   (TSC) (ถอืหุน้โดย TSR รอ้ยละ 90  
   และโดย TUAIH รอ้ยละ 10) 

หยุดด าเนินกจิการ ฮ่องกง 

Thammachart Shanghai 
   (ถอืหุน้โดย TSC รอ้ยละ 100) 

หยุดด าเนินกจิการ จนี 

GGCOF RL Blocker, LLC 
   (ถอืหุน้โดย TUINA รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิา 

Dalpromryba Limited Liability Company (DPR) 
   (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ าหน่ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋องและแช่แขง็ 

รสัเซยี 

Torgovo-Promyshlenny Kompleks “Dalpromryba” 
Limited Liability Company (TPK) 
   (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

คา้ขาย รสัเซยี 

Maguro Limited Liability Company (MGR) 
   (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

คา้ขายปลาแชแ่ขง็ รสัเซยี 
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ผู้ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

ประกอบดว้ยกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีน 30 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

ล าดบั จ านวนหุ้น %  

1. ครอบครวัจนัศริ ิ* 919,216,296 19.26 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 775,013,202 16.24 

3. บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 347,745,120 7.29 

4. ครอบครวันิรตุตนิานนท ์* 330,374,084 6.92 

5. ส านกังานประกนัสงัคม  225,207,008 4.72 

6. STATE STREET EUROPE LIMITED  153,719,785 3.22 

7. บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ตามโครงการซ้ือหุ้นคืน) 116,682,800 2.45 

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  104,086,552 2.18 

9. ครอบครวับุญมโีชต ิ* 84,442,980 1.77 

10. นายตนิ ชู ชาน 67,900,000 1.42 

หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ตามตารางขา้งตน้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ช่ือ จ านวนหุ้น % 

1. ครอบครวัจนัศิริ 919,216,296 19.26 

(1) นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 399,736,164 8.38 

(2) นายไกรสร จนัศริ ิ 174,804,288 3.66 

(3) นายดสิพล จนัศริ ิ 123,809,308 2.60 

(4) นางพรนภา จนัศริ ิ 109,329,048 2.29 

(5) นางบษุกร จนัศริ ิ 56,330,432 1.18 

(6) นายเดชพล จนัศริ ิ 40,200,000 0.84 

(7) นางทพิยรตัน์ จนัศริ ิ 15,007,056 0.31 

2. ครอบครวันิรตุตินานนท์ 330,374,084 6.92 

(1) นายเชง นิรตุตนิานนท์ 200,442,084 4.20 

(2) นางจนิตนา นิรตุตนิานนท์ 67,932,032 1.42 

(3) นายนรนิทร ์นิรตุตนิานนท์ 32,999,968 0.67 

(4) นายนคร นิรตุตนิานนท ์ 30,000,000 0.63 

3. ครอบครวับุญมีโชติ 84,442,980 1.77 

(1)   นายฤทธริงค ์บุญมโีชติ 63,442,980 1.33 

(2)   นายประเสรฐิ บุญมโีชต ิ 19,200,000 0.40 

(3)   นางสาวรุง่ทวิา บุญมโีชต ิ 1,800,000 0.04 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

สญัชาต ิ
 

นิตบิคุคล บคุคลธรรมดา จ านวน
รายรวม 

จ านวนหุน้รวม % 

จ านวนราย จ านวนหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ 

ไทย 536 1,547,859,337 25,160 1,772,521,716 25,696 3,320,381,053 69.58 

ต่างชาต ิ 224 1,319,712,450 45 131,721,993 269 1,451,434,443 30.42 

ยอดรวม 760 2,867,571,787 25,205 1,904,243,709 25,965 4,771,815,496 100.00 

หมายเหต:ุ ณ วนัที่ปิดสมุดทะเบยีน วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 จากจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทัง้สิน้ 4,771,815,496 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยนับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งและผูท้ี่อยูภ่ายใต้ผูม้อี านาจควบคุมเดยีวกนัเป็นกลุ่มเดยีวกนั ทัง้น้ี ในส่วนของ
บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธใินการออกคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่จะมผีลใหค้ะแนนเสยีงหายไปรอ้ยละ 16.24 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 1,492,953,874 บาท หรอื 5,971,815,496 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท โดยแบ่งเป็น 
1) ทุนเรยีกช าระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรอื 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
2) หุน้สามญัสว่นทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช าระ จ านวน 1,200,000,000 หุน้ รอการลดทุนในอนาคต 

1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

• ปี 2554  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2554 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2554 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” 

“หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2554 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

อายขุองหุน้กู้ : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลอื 1,500,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 3,300,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่วนัที ่27 กรกฎำคม 2557) 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 1,950,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่วนัที ่27 กรกฎำคม 2559) 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 1,500,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 จ านวน 3,300,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 จ านวน 1,950,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 จ านวน 1,500,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
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วนัทีอ่อกหุน้กู้ : วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

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

อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลา 
การช าระดอกเบีย้ : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.51 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.70 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 5.02 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม 
และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบีย้งวดแรกใน 
วนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะท าการช าระดอกเบีย้งวดสุดทา้ยของหุน้กู้แต่ละชุด ใน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ตล่ะชุด โดยการช าระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด ภายใต้หุน้กู้
ชุดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสุดทา้ยของหุน้กู้ชุดดงักล่าว 

นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้กู้
และตวัแทนช าระเงนิแทน 

• ปี 2557 คร ัง้ท่ี 1 :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2560” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

“หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“หุน้กูชุ้ดที ่4” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

อายขุองหุน้กู้  : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลอื 5,750,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 2,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่วนัที ่6 กมุภำพนัธ ์2560) 
2)  หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 3,150,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่วนัที ่6 กมุภำพนัธ ์2562) 
3)  หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 1,550,000,000 บาท 
4)  หุน้กูชุ้ดที ่4 มลูคา่ 1,050,000,000 บาท 

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

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู้ : วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 
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วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 
หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 
หุน้กูชุ้ดที ่3 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
หุน้กูชุ้ดที ่4 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2567 

 อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบีย้  : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.58 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.21 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.69 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่4 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 5.18 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 6 
พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวนัที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุน้กู้แต่ละชุด ในวนัครบก าหนด
ไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู ้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้แต่ละชุด โดยการช าระเงนิต้นคงคา้งทัง้หมด ภายใต้หุน้กู้
ชุดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้กู้
และตวัแทนช าระเงนิแทน 

• ปี 2557 คร ัง้ท่ี 2 :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่2/2557 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  
   ครัง้ที ่2/2557 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

อายขุองหุน้กู้  : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 

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

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 4,500,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 จ านวน 1,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 จ านวน 3,500,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู้  : วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบีย้  : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.21 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 4.58 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9 กรกฎาคม 
ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กู้แต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
และจะท าการช าระดอกเบีย้งวดสุดทา้ยของหุน้กู้แต่ละชุด ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ตล่ะชุด โดยการช าระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 
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นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนาย 
   ทะเบยีนหุน้กู้และตวัแทนช าระเงนิแทน 

• ปี 2559 คร ัง้ท่ี 1 : หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมป่ระกนั และไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 
ใช้ชื่อ “หุ้นกู้สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 

อายขุองหุน้กู้  : อาย ุ10 ปี นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กู้ 
มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย : รวม 75,000,000 เหรยีญสหรฐั 
จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : จ านวน 75,000 หน่วย 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 เหรยีญสหรฐั 
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 เหรยีญสหรฐั 
วนัทีอ่อกหุน้กู้  : วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2569 
อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบีย้  : อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวนัที่ 11 เมษายน 

และวนัที ่11 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายขุองหุน้กู ้
การไถ่ถอนหุน้กู้  : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนาย 

ทะเบยีนหุน้กู้และตวัแทนช าระเงนิแทน 

• ปี 2559 คร ัง้ท่ี 2  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
          ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 
    “หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
         ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 
    “หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
         ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 
อายขุองหุน้กู้ : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 

2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 

 มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 6,000,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่วนัที ่20 กรกฎำคม 2562) 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 10,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 6,000,000 หน่วย  
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู้ : วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
หุน้กูชุ้ดที ่3 วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
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อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบีย้ : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.03 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.32 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.79 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที่ 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20 
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวนัที่ 20 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 และจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนาย 
ทะเบยีนหุน้กู้และตวัแทนช าระเงนิแทน 

• ปี 2560 คร ัง้ท่ี 1  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 

“หุน้กูชุ้ดที ่3” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 

“หุน้กูชุ้ดที ่4” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” 

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

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย : 12,000,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 3,500,000,000 บาท (ไถ่ถอนไปแล้ว เมือ่วนัที ่19 มกรำคม 2563) 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,500,000,000 บาท 
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มลูคา่ 4,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 12,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 3,500,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 
3) หุน้กูชุ้ดที ่3 มลูคา่ 2,500,000 หน่วย 
4) หุน้กูชุ้ดที ่4 มลูคา่ 4,000,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู้ : วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2563 

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

อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
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ช าระดอกเบีย้ : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.49 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.91 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่3 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.58 ต่อปี 
หุน้กูชุ้ดที ่4 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.94 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบีย้ของหุน้กู ้ทุกๆ 3 เดอืน ในวนัที ่19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19 
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดแรกใน 
วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดสดุทา้ยของหุน้กู้แตล่ะชุด ใน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้
กูแ้ละตวัแทนช าระเงนิแทน 

• ปี 2562 คร ัง้ท่ี 1  :  “หุน้กูชุ้ดที ่1” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2562 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 

“หุน้กูชุ้ดที ่2” ใชช้ื่อวา่ “หุน้กูข้อง บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2562 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” 

อายขุองหุน้กู้ : 1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มอีาย ุ7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู้ 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มอีาย ุ10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย : 6,000,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 2,000,000,000 บาท 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 4,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 6,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้กูชุ้ดที ่1 มลูคา่ 2,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูชุ้ดที ่2 มลูคา่ 4,000,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู้ : วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : หุน้กูชุ้ดที ่1 วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 

หุน้กูชุ้ดที ่2 วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2572 
อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบีย้ : หุน้กูชุ้ดที ่1 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 2.78 ต่อปี 

หุน้กูชุ้ดที ่2 อตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู ้ทุกๆ 6 เดอืน ในวนัที่ 6 พฤษภาคม และ 6 พฤศจกิายน ของทุกปี ตลอด
อายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวนัที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะท า
การช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กู้แต่ละชุด ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุดนัน้ๆ  

การไถ่ถอนหุน้กู้ : สามารถท าไดใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยการช าระเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด 
ภายใตหุ้น้กูชุ้ดนัน้ๆ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้งวดสดุทา้ยของหุน้กูชุ้ดดงักล่าว 

นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้กูแ้ละ
ตวัแทนช าระเงนิแทน 
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• ปี 2562 คร ัง้ท่ี 2  :  ใช้ชื่อว่า “หุน้กู้ดอ้ยสทิธทิี่มลีกัษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลกิบรษิทั ซึ่งผู้ออกหุน้กู้มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กู้
ก่อนก าหนด และมสีทิธเิลื่อนช าระดอกเบี้ยโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ของ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่2/2562” 

มลูคา่รวมของหุน้กูท้ี่เสนอขาย  : 6,000,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1)  หุน้เสนอขายไมเ่กนิ 4,000,000,000 บาท 
2) หุน้กูส้ ารองเพื่อเสนอขายเพิม่เตมิ 2,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท้ีเ่สนอขาย : 6,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 
1) หุน้เสนอขายไมเ่กนิ 4,000,000 หน่วย 
2) หุน้กูส้ ารองเพื่อเสนอขายเพิม่เตมิ 2,000,000 หน่วย 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 1,000 บาท  
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 
วนัทีอ่อกหุน้กู้ : วนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : เมื่อผูอ้อกหุน้กู้เริม่กระบวนการช าระบญัชเีพื่อเลกิบรษิทัของผูอ้อกหุน้กู้ หรอืเมื่อผูอ้อกหุน้กู้ใช้สทิธไิถ่

ถอนก่อนก าหนดตามเงื่อนไข 
อตัราดอกเบีย้และก าหนดเวลาการ 
ช าระดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ดงัน้ี 
  ปีที ่1 – 5 อตัราคงทีร่อ้ยละ 5.00 ต่อปี 

ปีที ่6 – 25 อตัราเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราอา้งองิ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) รอ้ยละ 0.25 
ต่อปี 
ปีที ่26 – 50 อตัราเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราอา้งองิ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) รอ้ยละ 
1.00 ต่อปี 
ปีที ่51 เป็นตน้ไป อตัราเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราอา้งองิ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) รอ้ย
ละ 2.00 ต่อปี 
โดยช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวนัที่ 29 กุมภาพันธ์ วนัที่ 29 พฤษภาคม วนัที่ 29 
สงิหาคม และวนัที่ 29 พฤศจกิายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะท าการช าระดอกเบี้ย
งวดแรกในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ในกรณีที่ปีใดไม่มวีนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ ให้ถือว่าวนั
ก าหนดช าระดอกเบีย้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์คอืวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : เป็นสทิธขิองผูอ้อกหุน้กูแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะไถถ่อนตามแต่จะเหน็สมควร 
นายทะเบยีนหุน้กู้ : ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้กูแ้ละ

ตวัแทนช าระเงนิแทน 

หมายเหตุ: บรษิทัไดม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น “บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิชย ์ภายหลงัการออก
หุ้นกู้ดงักล่าวเมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2558 ดงันัน้ หุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2558 จงึยงัคงเป็นชื่อเดมิของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัได้ด าเนินการแจ้งนาย
ทะเบยีนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรยีบรอ้ยแล้ว 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายของบริษทั 

เน่ืองจากการบรหิารจดัการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป  ท าให้บริษัท
สามารถสรา้งผลก าไรได้ทุกไตรมาสตดิต่อกนัมาโดยตลอดนับตัง้แต่เขา้จดทะเบียนเป็นบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2537 
เป็นต้นมา ดงันัน้ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จงึมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทได้แบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ต่อปี และจากการบริหารงานอย่างรอบคอบและ
ความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ บรษิทัจงึสามารถรกัษาระดบัก าไรสุทธจิากปีก่อนหน้าและ
คงอตัราการจา่ยเงนิปันผลไดท้ี ่0.72 บาทต่อหุน้ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,945.27* 3,815.88 3,256.21 

2. อตัราก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 1.26 0.80 0.68 

3. รวมเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.72 0.47 0.40 
    3.1 เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท:หุน้)  0.32 0.25 0.18 
    3.2 เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท:หุน้)  - 0.22 - 
    3.3 เงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม (บาท:หุน้)  - - 0.07 
    3.4 เงนิปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.40 - 0.15 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,351.70 2,242.75 1,908.73 

5. อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ 56.38% 58.77% 58.62% 

*เป็นก าไรสทุธหิลงัหกัดอกเบี้ยหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 

- นโยบายของบริษทัย่อย 

ในส่วนของบริษทัย่อยการจ่ายเงนิปันผลจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ และความจ าเป็นในการใช้เงนิทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม หากบรษิทัย่อยมผีลก าไรและไม่มีความจ าเป็นต้องส ารองเงนิทุนไวใ้ช้ในการขยายกจิการในปีนัน้ๆ แต่อย่างใด กจ็ะจ่ายเงนิปัน
ผลในอตัราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธใินแต่ละปี 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ก ากบัดูแลการพฒันากระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถงึรายงานความเสีย่งส าคญั
ของกลุ่มบริษทัต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบในการ
ประเมนิปัจจยัเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัเสี่ยงนัน้ๆ โดยจะท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสี่ยงออกเป็น
แนวทางในการปฏบิตัิงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการตดิตามผลให้มกีารปฏบิตัติาม
มาตรการทีก่ าหนดไว ้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
บรษิทัตระหนกัดวีา่การบรหิารและจดัการความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพถอืเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธรุกจิของบรษิทั โดยสง่เสรมิให้

พนักงานมทีศันคตทิี่ดแีละมคีวามเขา้ใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกจิ ตลอดจนมเีครื่องมอืและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม การ
บรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องสรา้งวฒันธรรมที่เหมาะสมและมกีารปฏบิตัติลอดทัง้องคก์ร ทัง้น้ี วฒันธรรมและกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานโลก ในปี 2563 บรษิทัไดร้บัเลอืกใหต้ดิดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส ์(DJSI) เป็นปีที่ 7 ตดิต่อกนั และได้
คะแนนรอ้ยละ 100 ในหวัขอ้การบรหิารความเสีย่งและภาวะวกิฤตในปี 2563 

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง  
บรษิทัแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงในทุกระดบัของธุรกจิอย่างต่อเน่ือง โดยเริม่จากระดบั

กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารส่งเสรมิและก ากบัดแูลใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพและสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมองค์กร การก าหนดนโยบาย กรอบงาน แนวปฏิบตั ิและจดัโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งให้เหน็อย่างเป็นรูปธรรม สื่อสารให้
พนักงานได้รบัทราบเรื่องการบรหิารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนับแต่วนัแรกที่ร่วมงาน ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม ่
การฝึกอบรมดา้นการบรหิารความเสีย่ง กจิกรรมต่อเน่ือง และสื่อสารขา่วสารต่างๆ  

นอกจากน้ี การบรหิารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบในการวางแผนทางธุรกิจ การตดัสินใจและการด าเนินงาน ตัวอย่างของการ
พจิารณาทีส่ าคญั เชน่ 

• การพจิารณาความเสีย่งระดบักลยุทธใ์นช่วงกระบวนการพฒันากลยุทธ ์และการบรหิารความเสีย่งในระหว่างการปฏิบตัติามแผน
กลยทุธท์ีว่างไว ้ 

• การบรหิารความเสี่ยงในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น การเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ การลงทุนทางธุรกิจประเภทใหม่ และ
รายจ่ายการลงทุนขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพจิารณาความเสีย่งและแผนบรหิารความเสีย่งก่อนจะมกีาร
อนุมตัใินการลงทุนใดๆ  

• นโยบายการเงนิและการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิของกลุ่ม ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงดา้น
อตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดา้นราคาเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อลูกค้า ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง และ
แนวทางปฏบิตัดิา้นการบรหิารเงนิทุนและธรรมาภบิาล ตวัชี้วดัทีใ่ชใ้นการพจิารณา และความเสีย่งที่ยอมรบัไดผ้า่นการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั และถูกน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืสื่อสารและควบคมุทีส่ าคญัส าหรบัทมีบรหิารและการเงนิทัว่โลก 
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กรอบงานการบริหารความเส่ียง  

กรอบงานและกระบวนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงก าหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) ซึ่งเป็นแนว
ปฏบิตัิให้ฝ่ายบรหิารและพนักงานทุกคนสามารถปฏบิตัติามได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี กรอบงานการบรหิารความเสีย่งก าหนดใหม้กีารระบุปัจจยั
เสี่ยง การประเมนิระดบัความเสีย่ง การจดัการ การตดิตาม และการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดโอกาสการเกดิความเสี่ยงซ ้า
และจ ากดัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อธรุกจิของบรษิทั 

บรษิทัด าเนินการบรหิารความเสีย่ง 2 ระดบั คอื 
- ระดบับนลงล่าง เป็นการประเมินความเสี่ยงจากคณะผู้บริหารระดบักลุ่มบรษิทั โดยจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงระดบักลุ่มบรษิทั ความเสี่ยงร่วมที่กระทบบริษทัย่อย และความเสี่ยงใหม่อื่นที่อาจส่งผลกระทบกบับรษิัท 
(Global emerging risks) โดยความเสี่ยงที่ส าคญัจะถูกบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบท าหน้าที่ในการ
บรหิาร ตดิตาม และรายงานต่อผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  

- ระดบัล่างขึ้นบน เป็นการประเมนิความเสีย่งจากคณะผูบ้รหิารระดบับรษิทัย่อย โดยความเสีย่งที่ส าคญัจะถูกบรหิารจดัการความ
เสีย่ง โดยมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบของแต่ละบรษิทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม หากความเสีย่งนัน้อยู่ในระดบัสงูและอาจส่งผลกระทบใน
ระดบักลุ่มบรษิทั หรอืความเสีย่งที่ถูกบรหิารจดัการโดยระดบักลุ่มบรษิทัอยู่แล้ว ความรบัผดิชอบในการจดัการจะถูกก าหนดโดย
ผูบ้รหิารระดบัสูงของกลุ่ม ในการก าหนดแผนจดัการความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งในวถิีดงักล่าว เป็นการส่งเสรมิวฒันธรรม
องคก์รดา้นความเสีย่งในทุกระดบัขององคก์ร พรอ้มทัง้จดัใหม้ชี่องทางในการรายงานความเสีย่งทางธรุกจิไปยงัระดบักลุ่มบรษิทั 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้  
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk appetite) เป็นปัจจยัส าคญัที่บรษิทัใช้พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง โดยก าหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้จากผลกระทบทางดา้นการเงนิและชื่อเสยีงรว่มกบัการพจิารณาระดบัโอกาสที่จะเกดิความ
เสี่ยง ระดบัความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต ่า โดยความเสีย่งที่อยู่ในระดบัสูงมาก และระดบัสูง ถือเป็นระดบั
ความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้จะก าหนดใหม้มีาตรการจดัการความเสีย่งเพิม่เตมิโดยทนัท ี

โครงสร้างองคก์ร      
บรษิทัได้ก าหนดโครงสรา้ง รวมถึงบทบาทความรบัผิดชอบในการบรหิารความเสี่ยงไวอ้ย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งว่า เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าหน้าที่ก ากบัดูแล
ดา้นบรหิารความเสีย่ง จดัประชุมเป็นประจ า รวมทัง้รายงานความเสี่ยงส าคญัของกลุ่มบรษิทั การจดัการและขอ้ควรพฒันาแก่คณะกรรมการ
บรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ  

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งกลุ่มบรษิทัมหีน้าทีป่ระสานงานความเสีย่งและพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบักลุ่มบรษิทั  
รวมถงึสนับสนุนและใหแ้นวทางในการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบับรษิทัย่อย ผูป้ระสานงานความเสีย่งในระดบับรษิทัยอ่ย มี
หน้าทีป่ระสานงานความเสีย่ง ปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทั นอกจากน้ี ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน มี
หน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งในสว่นงานของตนเอง 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดแูลและตดิตามการบรหิารความเสีย่งโดยการสอบทานอย่างอสิระ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่  
การปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้บรษิทั  

ดชันีชี้วดัความเส่ียง  
ส าหรบัปัจจยัเสี่ยงที่ส าคญัจะถูกก าหนดดชันีชี้วดัความเสี่ยง (Key risk indicators) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะส่ง

สญัญาณล่วงหน้าของการเพิม่ขึน้ของความเสีย่งในด้านต่างๆ พรอ้มก าหนดระดบัความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ ซึ่งดชันีชี้วดัความเสีย่งดงักล่าว 
สามารถเป็นไดท้ัง้ดชันีชี้วดัที่สาเหตุ (Leading indicator) หรอืดชันีวดัผลที่เกดิขึน้แล้วจากการปฏิบตัิงาน (Lagging indicator) เช่น บรษิทัใช้
จ านวนขา่วในเชงิลบที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัดิา้นแรงงานเป็นหน่ึงในตวัชี้วดัความเสีย่งเรื่องอุปสรรคทางการคา้ที่ไมใ่ช่มาตรการทางภาษ ีและ
ใชส้ดัสว่นของการรบัสนิคา้ตรงต่อเวลาเป็นตวัชี้วดัความเสีย่งการบรหิารสนิคา้คงคลงั 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

ในฐานะที่ TU เป็นบรษิทัแปรรูปอาหารทะเลชัน้น าในระดบัโลก  การด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทั เกี่ยวขอ้งกบัความ
เสี่ยงหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมอาหารทะเล บรษิทัสามารถจดัการเพื่อลดผลกระทบและ/หรอืลดโอกาสเกิดของปัจจยัเสี่ยงต่างๆ 
อยา่งไรกต็าม มปัีจจยัเสีย่งอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุหรอืการจดัการของบรษิทั และอาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินงาน 
ผลประกอบการ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

เรดารด์า้นล่างแสดงใหเ้หน็ภาพรวมของความเสี่ยงทีส่ าคญัต่อธุรกจิทีม่ตี่อกลุ่มบรษิทั ณ สิน้ปี 2563 ความเสีย่งบางประการยงัคงไม่
เปลี่ยนไปจากปี 2562 ดงันัน้ เราจงึยงัคงไวใ้นแผนภาพ นอกจากน้ียงัมคีวามเสีย่งใหม่เพิม่เตมิที่ไดจ้ากการวเิคราะหร์่วมกนัในการประชุมเชงิ 
ปฏบิตักิารของผูบ้รหิารระดบักลุ่มบรษิทั 
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สว่นรายละเอยีดถดัไป บรษิทัไดร้ะบุถงึรายละเอยีดความเสีย่ง ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การบรหิารจดัการความเสีย่งซึง่เชื่อมโยงกบั
องคป์ระกอบของกลยทุธข์องไทยยูเน่ียนทัง้ 6 ดา้นล่างน้ี  

 

นอกจากน้ี บริษัทตระหนักดีว่านักลงทุนให้ความสนใจพิจารณาปัจจยัเรื่องสิ่งแวดล้อม สงัคม และการก ากับดูแล (ESG) ใน
กระบวนการตดัสนิใจในการลงทุนมากขึ้น เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลไดท้ัง้บวกและลบต่อความสามารถของบรษิทัในการสรา้งมูลค่าใน
ระยะยาว และประเดน็น้ียงัสอดคล้องกบัพนัธกจิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในการพฒันาคุณภาพของบรษิทัจดทะเบยีนใหมุ้่งสู่การ
เติบโตที่ย ัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึได้ระบุการบรหิารจดัการความเสี่ยงซึ่งเชื่อมโยงที่ช่วยสนับสนุนการพฒันาของปัจจยัทัง้สามประการ (ESG) 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 
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2.2 ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

1) ความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาด 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

ในปี 2563 “โควดิ-19” วกิฤตดา้นสุขภาพและเศรษฐกจิที่เลวรา้ยที่สุด
ในหน้าประวตัิศาสตรใ์นช่วงเวลาไม่กี่ปีมาน้ี ยงัคงขยายวงกวา้งและ
สรา้งความกงัวลดา้นสุขภาพและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิใหก้บั
ผูค้นในธรุกจิทุกภาคสว่นอยา่งทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อน  

ส าหรบัไทยยูเน่ียน บรษิทัระดบัโลกซึ่งมโีรงงานผลติ ส านักงาน ลูกคา้ 
และผูบ้รโิภคทัว่โลก ก็ไม่ไดร้บัการยกเว้นจากวกิฤตน้ี โรคระบาดทัว่
โลกในครัง้น้ีน าไปสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่เปลี่ยนไปอย่างมาก มี
ความเสีย่งทีส่ าคญัหลายประการดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้   

1. ความเสีย่งต่อสขุภาพของพนกังาน 
2. ความเสีย่งต่อการผลติและการหยุดชะงกัของหว่งโซ่อุปทาน  
3. ความเสีย่งต่อผลประกอบการทางธรุกจิและความเสีย่งทางการเงนิ 

เช่น สนิเชื่อลูกคา้ อตัราแลกเปลีย่น และสภาพคล่อง 
4. ความเสีย่งที่เกีย่วกบัความสามารถในการตอบสนองต่อมาตรการ

ดา้นสาธารณสุขในแต่ละประเทศ แต่ละรฐั แต่ละเมอืง  
5. ความเสีย่งต่อความมัน่ใจของผูม้สี่วนไดส้ว่ยเสยีในความสามารถ

ของบรษิทัทีจ่ะตอบสนองต่อความทา้ทายอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ในอกีมุมหน่ึงโควดิ-19 ไม่ไดน้ าความเสี่ยง แต่ได้น าโอกาสแก่บริษทั
เช่น การเพิม่ขึ้นของอุปสงค์ต่อการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็น
ผลดตี่อผลประกอบการบรษิทั และเปิดใหบ้รษิทัมโีอกาสส่งมอบความ
ช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมแก่ชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินงานอยู่ 

 

เพื่อรบัมอืกบัการแพรร่ะบาดอยา่งมปีระสทิธภิาพตัง้แต่เกดิโรคระบาด
บริษัท ได้ ริ เริ่ม ม าต รการและทีมบ ริห ารภ าวะวิกฤต  (Crisis 
Management Teams: CMTs) ทั ้งในระดับกลุ่มบริษัทและระดับ
บรษิทัยอ่ยในแต่ละประเทศ 

บรษิทัให้ความส าคญัยิง่ต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น บรษิัทปฏิบัติตาม
มาตรการที่ร ัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นก าหนดอย่างเคร่งครัด 
รวมทัง้ออกมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานและนอกสถานที่ท างาน เช่น การตรวจวดั
อุณหภูมก่ิอนเข้าพื้นที่และการจ ากดัผู้มาติดต่อ การติดตัง้จุดล้างมือ
และจุดบรกิารแอลกอฮอล์ที่ทางเข้าและพื้นที่ส่วนกลาง จดัระเบียบ
พื้นที่การท างานและพื้นที่ส่วนกลางใหม่เพื่อให้มกีารรกัษาระยะห่าง
และการป้องกนัอย่างเพยีงพอจดัใหม้กีารท างานจากบ้านและการสลบั
กลุ่มเขา้พืน้ทีท่ างาน มากเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

นอกจากน้ี ตัง้แต่ปลายเดือนธนัวาคม 2563 ที่มีการระบาดรอบใหม่
กระจายตัวอย่างรวดเร็วในจังหวัดสมุทรสาคร จนถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ท าการตรวจหาเชื้อพนักงานทุกคนที่
ท างานในจงัหวดัสมทุรสาคร 2 ครัง้ บรษิทัมมีาตรการทีร่ดักุมเพื่อดแูล
ผู้ติดเชื้อ  ตามแนวทางปฏิบตัิของรฐับาล ระบุและตรวจหาเชื้อผู้มี
ความเสีย่งที่อยู่ใกล้ชดิผูต้ดิเชื้อ และท าความสะอาดฆา่เชือ้บรเิวณที่มี
ผู้มาติดต่ออย่างละเอียด นอกจากน้ี บางโรงงานของบริษัทอยู่ใน
โครงการ “seal & bubble” ตามขอ้ก าหนดของรฐับาล   

ในส่วนของการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากมาตรการตามที่ได้
กล่าวข้างต้น โรงงานทัง้หมดของบรษิทัมแีผนการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่เริ่มมีการแพร่ระบาด ซึ่งมีการปรบัปรุงข้อมูลตาม
สถานการณ์ แผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองตวัอยา่งเช่น การเพิม่
การผลติสนิคา้และการส ารองวสัดุจ าเป็นต่อการผลติ พจิารณาสถานะ
คู่ค้าของบรษิัทและวางแผนจดัการเพื่อลดความเสี่ยงด้านคู่ค้า เช่น 
หลีกเลี่ยงการพึ่งพิงคู่ค้าเพียงรายเดียว และพัฒนาแผนทางเลือก
โรงงานผลิตส ารองหากมีโรงงานต้องหยุดการผลิตเป็นการชัว่คราว  
ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 25642564 โรงงานทัง้หมดของไทยยูเน่ียน
ยงัคงเปิดด าเนินการ มผีลกระทบเพยีงเล็กน้อยต่อก าลงัการผลิต แต่
สามารถสง่สนิคา้ไดต้ามก าหนด 
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ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

 ในส่วนของผลการด าเนินงานและความเสีย่งทางการเงนิ บรษิทัจดัท า
การทดสอบภาวะวกิฤตของกลุ่มบรษิทัในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจความเป็นไปได้และผลกระทบทางธุรกิจพร้อมทัง้เตรยีมแผน
บรหิารจดัการวกิฤตเหล่านัน้ไวล้่วงหน้าเพื่อให้ม ัน่ใจในความต่อเน่ือง
ทางธุรกจิ มาตรการเหล่าน้ีมุ่งเน้นการคงก าไรสุทธ ิรกัษาสภาพคล่อง 
และการรกัษาสถานะทางการเงนิที่ส าคญัตามพนัธะสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
มาตรการต่างๆ ทีเ่ป็นรูปธรรมไดแ้ก่ แผนปกป้องเงนิสด การเฝ้าระวงั
และใหส้นิเชื่อลูกคา้ และการรกัษาระดบัสนิคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม  

โดยรวม ผลประกอบการของบริษัทอยู่ ในเกณฑ์ดี รายได้จาก
ผลติภณัฑอ์าหารทะเลประเภทแช่เยอืกแขง็และแช่เยน็ลดลงเลก็น้อย
เน่ืองจากอุปสงค์จากธุรกิจบริการด้านอาหารได้รบัผลกระทบจาก
มาตรการลอ็คดาวน์และการบรโิภคในรา้นอาหารลดลง ในทางกลบักนั
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้น
เน่ืองจากผู้บริโภคประกอบอาหารเองที่บ้านมากขึ้นและมองหา
ผลติภณัฑ์อาหารที่ดตี่อสุขภาพและราคาเหมาะสม การเตบิโตน้ีส่วน
หน่ึงเป็นผลมาจากการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างมปีระสทิธภิาพของ
บรษิทัทีท่นัต่อการเตบิโตของอุปสงค ์ 

จากกลยุทธ์ Seachange และพันธกิจของบริษัทในการช่วยเหลือ
ชุมชนที่เรามีการด าเนินงานอยู่ และให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการ
พฒันาที่ย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิเป้าหมายที่ 2 เรื่องการขจดั
ความหวิโหย และเป้าหมายที่ 8 การจา้งงานที่มคีุณค่าและการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ บรษิทัไดบ้รจิาคผลติภณัฑอ์าหารทะเลเพื่อช่วยผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ และส่งมอบใหก้บัทางการและบุคลากรที่มสี่วนช่วยในการ
ต่อสูก้บัโรคระบาดในครัง้น้ีในหลายประเทศทัว่โลก 
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2) ความเส่ียงทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

ธุรกิจของบรษิทัต้องเกี่ยวข้องกบักฎหมายและกฎระเบียบในหลาย
ประเทศทีบ่รษิทัมกีารด าเนินงานอยู ่รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสินค้า
การตลาด การป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ การแข่งขนัทางการค้า 
สิง่แวดล้อม การจ้างงาน การต่อต้านการติดสนิบนหรอืต่อต้านการ
ทุจรติ การปกป้องขอ้มลูและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และเรื่องอื่นๆ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ี กฎหมายเรื่องการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
หรอืการปกป้องขอ้มูลเริม่มผีลบงัคบัใช้ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกประเทศ
ในทวปียุโรปและหลายประเทศในละตินอเมรกิา เอเชยี และแอฟรกิา 
กฎหมายและกฎระเบียบที่ส าคญัในหมวดน้ีได้แก่ GDPR (กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศยัอยู่ในสหภาพยุโรป) 
และพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรบั
ประเทศไทย ส่วนสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมีกฎหมายเดิมที่
เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลอยู่แล้ว ยงัมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและความปลอดภัยเพิ่มเติมในแต่ละรฐั ส าหรบัไทยยูเน่ียน 
บริษัทมีโรงงาน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อทัว่โลก ซึ่ง
นบัเป็นความท้าทายในดา้นการจดัการและควบคุมเรื่องการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อมูลระหว่างประเทศและพฒันาการของ
อาชญากรรมไซเบอรไ์ดเ้พิม่ความเสีย่งเป็นทวคีณู และจะมมีาตรการ
ความปลอดภยัใหม่ออกมาเพื่อดูแลเรื่องเครอืข่าย โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางอินเตอร์เน็ต การสร้างความรู้ความเข้าใจให้สาธารณะและ
กระบวนการท างาน การละเมดิกฎหมาย หรอืการไม่ตระหนักถงึการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบ รวมถึงการตีความที่
เกี่ยวข้อง อาจจะน าไปสู่การถูกปรบัเป็นมูลค่ามหาศาล ถูกลงโทษ 
และสง่ผลเสยีต่อผลการด าเนินงานและชื่อเสยีงของบรษิทั 

บรษิทัมแีผนกกฎหมายและการปฏบิตัิตามกฎหมายที่ตดิตามความ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  รวมทัง้แจ้งให้
หน่วยงานที่เป็นผู้บังคบัใช้กฎหมายทราบถึงการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างสม ่ าเสมอทั ้ง น้ี  เพื่ อ ให้ม ัน่ ใจว่าบริษัท เข้าใจและ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม บรษิทัจงึได้จดัท านโยบาย แนวปฏิบตัิที่
จ าเป็นและจดัอบรมให้กบัพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงประเด็นที่
ส าคญัทัง้หมด บรษิัทยงัคงจดัอบรม และเพิ่มความตระหนักรู้ของ
พนักงานในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่บรษิทัต้องปฏิบตัิ
ตาม รวมทัง้แจง้ให้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบยีบที่ก าลงัจะมผีล
บงัคบัใชใ้นอนาคต   

ในส่วนของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการปกป้องขอ้มูล 
บรษิทัทราบดถีงึพฒันาการของกฎหมายทัว่โลกในดา้นการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภยัของข้อมูล และจะปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบดงักล่าว โดยบรษิทัได้ออกมาตรการหลาย
ด้านเพื่อให้ม ัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายและ
กฎระเบยีบไดก้ าหนดไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี: 
• บริษทัใช้กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งครอบคลุม 

ผนวกรวมทุกแง่มุม และรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความปลอดภยัของขอ้มลู  

• บรษิทัได้เตรยีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบเพื่อท าความเข้าใจ
รายละเอยีดของกฎหมายและกฎระเบยีบอยา่งถ่องแท ้ 

• บริษัทได้ออกนโยบายด้านการปกป้องข้อมูลและขัน้ตอนการ
ด าเนินการ   

• บรษิัทเก็บและประเมินข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นเรื่อง
สว่นตวั   

• บรษิทัไดเ้ตรยีมกลยทุธแ์ละแผนรบัมอืกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  

บรษิทัมคีวามคบืหน้าในส่วนของคดทีี่บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัไทยยูเน่ียน ถูกกล่าวหาในปี 2560 ว่าฝ่า
ฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ของสหรฐัอเมรกิาในตลาด
ทูน่า โดย ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัทได้บรรลุข้อตกลงใน
หลกัการเพื่อยุติคดฟ้ีองรอ้งน้ี  ขัน้ตอนต่อจากน้ี คอืเหลือเพยีงการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายเพื่อใหศ้าลอนุมตัใิหยุ้ตคิดีตาม
ขอ้ตกลงของคู่ความ โดยการยอมความตามข้อตกลงน้ี จะมาสู่การ
สิ้นสุดคดีน้ีในสหรฐัอเมริกาที่มีต่อบริษัท ไทร – ยูเน่ียน ซีฟู๊ดส ์
ส่งผลให้ความเสี่ยงของบริษัทในด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบจะลดลงอยา่งมนียัส าคญัเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
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3) ความเส่ียงในการจดัหาและราคาวตัถดิุบ - ราคาวตัถุดบิที่ส าคญัของบรษิทั เช่น ปลาทูน่าและกุ้ง เปรยีบเสมอืนราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
ชนิดหน่ึง ที่ไม่มเีครื่องมอืบรหิารความเสีย่งโดยตรง และมกีารเปลี่ยนแปลงราคาเพิม่ขึ้นหรอืลดลงอย่างรวดเรว็ กลยุทธ์การจดัหาวตัถุดบิอาหาร
ทะเลของบรษิทัเน้นที่การสรา้งความสมดุลระหวา่งจ านวนวตัถุดบิและความผนัผวนของราคา ทัง้ยงัสามารถยกระดบัการจดัหาวตัถุดบิที่ย ัง่ยนื
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากผูจ้ าหน่ายทีเ่ชื่อถอืได ้ 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

ทูน่า 

ในปี 2563 ตลาดทูน่าหลายสายพนัธุ์ทัว่โลกยงัคงประสบกับความท้า
ทายด้านราคาและอุปทานที่ผนัผวน  นอกจากน้ียงัประสบกบัความผนั
ผวนในอุปสงค์และข้อจ ากดัด้านการขนส่งอนัเป็นผลมาจากการระบาด
ของโควดิ-19 

ราคาทูน่าพนัธุท์้องแถบ (Skipjack) เริม่ต้นปีในระดบัต ่าแต่ปรบัตวัสงูขึน้
ต่อเน่ืองมาจนถึงเดอืนเมษายนเน่ืองจากการประมงที่ลดลงประกอบกบั
อุปสงค์ที่ขยายตวัอนัเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโรค ราคาปรบัลดลงตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกรกฎาคม
เน่ืองจากมีการประมงเพิ่มขึ้นประกอบกับอุปทานชะลอตัวลง ตลาด
ปรบัตวัขึ้นอีกครัง้ในเดือนสิงหาคมและไปแตะจุดสูงสุดของปีในเดือน
กนัยายนเน่ืองจากการประมงที่ลดลงและอุปทานที่ลดลงในช่วงฤดูห้าม
จบัปลาในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก ซึ่งห้ามเรอืประมงจบัปลา
ดว้ยเครื่องมอืล่อปลา ในช่วงไตรมาสที่ 4 ตลาดปรบัลงอกีครัง้เน่ืองจาก
การประมงที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์อ่อนตัวลงในภาคบริการอาหารใน
ระหวา่งทีม่กีารระบาดทัว่โลก   

ราคาของปลาทู น่าพันธุ์ครีบเหลือง (yellowfin) และพันธุ์ครีบยาว 
(albacore) ยงัคงอยู่ในระดบัสูงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ในขณะที่
อุปทานเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ราคาของทูน่าทัง้สองสายพนัธุ์ปรบัลดลง
และทรงตวัใน 3 ไตรมาสทีเ่หลอืของปี   

ทูน่า   

บรษิทัมีหน่วยงานจดัซื้อปลาระดบักลุ่มบรษิทั ซึ่งประกอบไปด้วยทีม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบ
เชิงกลยุทธแ์ละยกระดบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานของปลา จากการรวม
ศูนย์การจัดซื้อ ท าให้บริษัทสามารถใช้ศักยภาพระดับโลก และมี
ความสามารถในการจดัหาวตัถุดบิทีด่ทีีสุ่ดในอุตสาหกรรม 

ในระดบัปฏิบตักิาร ทมีจดัซื้อตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิและจ ากดั
ความท้าทายในด้านราคาวตัถุดบิและอุปทานที่บรษิทัต้องเผชิญในการ
ท าธุรกิจ การปรบัปรุงคุณภาพไดเ้พิม่การสื่อสารและใหข้้อมูลที่โปร่งใส
ตลอดหว่งโซ่อุปทานของโรงงานผลติทุกโรงงานของไทยูเน่ียน 
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ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

กุ้ง 

โดยรวม ราคาวัตถุดิบกุ้งไทยในปี 2563 สูงกว่าปี  2562 เน่ืองจาก
อุปทานมอียู่จ ากดั ทัง้น้ีเป็นเพราะผู้เลี้ยงกุ้งท้องถิน่เผชิญกบัการยบัยัง้
การระบาดของโรค (โรคขี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว โรคอีเอชพี และ
อื่นๆ )  และภาพรวมตลาดที่ไม่สดใส ท าใหผู้้เลี้ยงกุ้งชะลอการเลี้ยงและ
การเกบ็ขาย การระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อภาคบรกิารอาหาร
ในตลาดส่งออกหลกัและตลาดในประเทศเน่ืองจากการลอ็คดาวน์ และขอ้
ปฏบิตัเิรื่องการเวน้ระยะหา่ง  

นอกจากน้ี การแข็งค่าของเงินบาทตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับ
ประเทศผูส้่งออกกุ้งหลกัประเทศอื่น กลายเป็นปัจจยัเสีย่ง และยิง่ท าให้
ภาพรวมการส่งออกในปี 2563 ตกต ่าลง เมื่อราคาวตัถุดิบสูงขึ้นในรูป
สกุลเงินดอลลาร์ บรษิัทผลิตภณัฑ์แปรรูปและผู้ส่งออกต้องเผชิญกับ
ต้นทุนมหาศาลและแรงกดดนัด้านราคาเพื่อท าให้ยงัคงความสามารถ
ทางดา้นการแขง็ขนัและการท าก าไร   

บรษิัทจดัจ าหน่ายอาหารแช่เยอืกแข็งในสหรฐัอเมรกิาของเรา (บรษิัท 
ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์) มคีวามเปราะบางต่อความผนัผวนของ
ราคาวตัถุดบิที่เกิดจากระดบัอุปสงคแ์ละอุปทานไม่สมดุลกนัในประเทศ
ผู้ผลิตหลัก และต้นทุนสินค้าคงคลังของบริษัท แต่ทัง้น้ีบริษัทได้ลด
ความเสี่ยงเหล่าน้ีด้วยการสรา้งฐานซพัพลายเออรแ์ละลูกค้าให้มีความ
หลากหลายและลดการกระจุกตวั 

 

กุ้ง 

เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั ลดแรงกดดนัด้านต้นทุน และ
สรา้งความสามารถในการท าก าไร บรษิทัลงทุนในกระบวนการผลติและ
เครื่องมอืในการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตสนิค้าได้ตามมาตรฐาน
และความต้องการที่ลูกค้าต้องการ โดยผลิตภณัฑ์ของ บรษิทัไดร้บัการ
รบัรองตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ียงัมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มี
นวตักรรมใหม่ๆ และรเิริม่โครงการ ด้านความยัง่ยนืระดบัแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี บรษิทัมกีารจดัหาวตัถุดบิเชิงกลยุทธ ์(โดยค านึงถึงช่วงเวลา
ซื้อและปริมาณซื้อ) โดยวิเคราะห์จากองค์ความรู้ภายในองค์กร และ
ความเข้าใจในเรื่องความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ
ไทย ซึง่ช่วยท าใหร้าคาของบรษิทัแขง่ขนัได ้

บรษิทัยงัไดด้ าเนินโครงการผลิตดว้ยระบบอตัโนมตัิ ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อ
ลดการพึ่งพิงแรงงาน และปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลิต และรกัษา
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ทัง้น้ีเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
การแขง็คา่ของเงนิบาทซึ่งมผีลต่อตน้ทุนผลติภณัฑข์องบรษิทั 

เพื่อลดการพึ่งพิงบางตลาดมากเกินไป บรษิัทกระจายความเสี่ยงด้วย
การส่งออกสินค้าไปหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
นอกเหนือไปจากตลาดประเทศไทย นอกจากน้ี บรษิทัยงัเป็นพนัธมติร
กับลูกค้ารายใหญ่ด้วยการท าสัญญาการจัดหาวัตถุดิบให้ บริษัท
โดยเฉพาะส าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพื่อให้ได้ราคาที่มีเสถียรภาพและได้
ปรมิาณเพยีงพอในการท าธุรกจิ 

ปลาแซลมอน 

ราคาปลาแซลมอนน ้ าหนัก 3-6 กิโลกรมัในตลาดโลกเฉลี่ยทัง้ปี 2563 
อยู่ในระดบัต ่ากว่าราคาในปี 2562 เน่ืองจากโควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบทัว่
โลก และการปิดภาคบรกิารอาหารท าใหอุ้ปสงคล์ดลง  

ในด้านอุปทาน อุปทานมีการขาดตลาดเล็กน้อยยกเว้นในช่วงสปัดาห์
สุดท้ายของปี 2563 วตัถุดบิขาดตลาดมสีาเหตุจากประเทศสกอ็ตแลนด ์
อันเป็นผลมาจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจกัร (BREXIT)  

ปลาแซลมอน 

เราด าเนินงานตามกลยุทธ์ของเราซึ่งท าให้เราสามารถปรบัตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยการใช้เครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งและ
รกัษาความยดืหยุ่นใหเ้หมาะสม  

ยิ่งไปกว่านัน้ บริษทัใช้เครื่องมือติดตามปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อ 
อุปสงคแ์ละอุปทาน และปรบักลยทุธข์องบรษิทัหากจ าเป็น 
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4) ความเส่ียงด้านภยัคกุคามทางไซเบอร ์ 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

รูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ได้รบัแรงผลักดนัมาจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่นการแพร่ระบาดของโควดิผลกัดนัให้
ธรุกจิของบรษิทัต้องพึง่พาเทคโนโลยแีละการประสานงานร่วมกนัมาก
ยิง่ขึน้ ซึ่งส่งผลในดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร ์เน่ืองจากการคุกคามมี
ความซบัซอ้น และเพิม่ช่องทางในการจูโ่จมมากยิง่ขึน้   

ความเสี่ยงด้านภยัคุกคามทางไซเบอร์สามารถปรากฎให้เห็นได้ใน
รปูแบบของการท าใหโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและซอฟท์แวรท์ี่ส าคญัท างาน
ไม่ได ้ที่อนัตรายยิง่กว่านัน้คอื การลกัลอบเขา้ใช้งานหรอืการใช้ขอ้มูล
ในทางที่ผิดอาจสร้างความเสียหายต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและ
ขอ้มูลลบั ความเสีย่งน้ีอาจส่งผลทางการเงนิซึง่ท าใหเ้ราไมส่ามารถส่ง
มอบได้ตามรายการสัง่ซื้อของลูกค้า หรอือาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานเพิม่ขึน้ และน าไปสู่การเสยีค่าปรบัและการรบัโทษจาก
หน่วยงานก ากบัดูแล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสยีงและ
สง่ผลต่อความเชื่อมัน่ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั   

บริษัทได้ทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยองค์รวมในทุกระดับ 
ตัง้แต่การก ากบัดูแล โครงสรา้ง นโยบาย เทคโนโลย ีไปจนกระทัง่ถึง
บุคลากรและกระบวนการต่างๆ ทัง้น้ีเพื่อเตรียมพร้อมส าหรบัการ
บรหิารจดัการความเสีย่งด้านภยัคุกคามทางไซเบอร์ ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่ร ับผิดชอบในการดูแลนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทั ได้วางมาตรการต่างๆ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้อย่าง
เขม้งวดกบัทุกหน่วยธุรกิจ ทัง้น้ีเพื่อปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัและ
ขอ้มลูสว่นบุคคล   

ในปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการหลายขัน้ตอนเพื่อลดความเสี่ยงที่
เกีย่วกบัภยัคกุคามทางไซเบอร ์ไดแ้ก่ 

• บรษิทัประเมนิการรกัษาความปลอดภยัระบบ SAP ที่รนัซอฟท์แวร ์
ERP เพื่อทบทวนและแกไ้ขการใหส้ทิธิก์ารใชง้านกบัผูใ้ชง้าน  

• บริษัทใช้ “Infosec security monitoring” ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มและ
การประมวลผลระดบัโลก เพื่อติดตามการแจ้งเตือนด้านความ
ปลอดภยัและแจง้เตอืนเหตุเพื่อให้แผนกไอทสีามารถแก้ปัญหาได้
อยา่งรวดเรว็  

• บรษิทัเพิม่การรกัษาความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดให้มี
การรกัษาความปลอดภัยด้วยการใส่รหสั การใช้ระบบการยนืยนั
ตวัตนสองขัน้ตอนส าหรบัผูใ้ชโ้ทรศพัทข์องบรษิทัทุกคน 

• บรษิทัติดตัง้โซลูชัน่การกรองอีเมลล์ข ัน้สูงเพื่อป้องกนัอีเมลล์ที่ไม่
พงึประสงค ์ 

• บรษิทัตดิตัง้ระบบป้องกนัการสรา้งความเสยีหายใหก้บัแบรนด ์โดย
ป้องกันผู้เกี่ยวข้องจากการล่อลวงด้วยวิธีฟิชชิ่งโดยใช้โดเมน
คลา้ยคลงึกบั Thaiunion.com  

• บริษัทได้เตรียมแผนฟ้ืนฟูความเสียหายส าหรบัแอพพลิเคชัน่ที่
ส าคญัของบรษิทั   

• บรษิทัมุ่งสรา้งความตระหนักรูใ้นดา้นภยัคุกคามทางไซเบอรใ์หก้บั
ผู้ใช้งานของบรษิัทอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการฝึกอบรม การโร้ด
โชว์ และการสื่อสารจากผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติการในเรื่อง
ความส าคญัของการรกัษาความปลอดภยัในบรษิทั 
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5) การปฏิบติัการและความปลอดภยั 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ในโรงงานผลติไดใ้นหลากหลายรูปแบบ 
นับตัง้แต่การจดัการวตัถุดบิอาหารทะเลไปจนถงึกระบวนการแปรรูป
และการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้องกับด้าน
ต่างๆ เช่น อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของพนักงาน ภยัพบิตัิ
ต่อโรงงาน คุณภาพอาหาร การควบคุมต้นทุน การจัดการสินค้า
คงเหลอื ความเสีย่งเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ต่อเป้าหมายของบรษิทัในเรื่องการผลติและยอดขาย   

บรษิทัมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน และภยัพิบตัิต่อ

โรงงาน 
• ตน้ทุนการผลติ   
• คณุภาพของผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการทีซ่บัซอ้นขึน้

ของผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นคณุภาพและดา้นโภชนาการ 

ไทยยูเน่ียน ให้ความส าคญักับความเป็นเลิศในการด าเนินงานและ
ตระหนกัดถีงึความส าคญัของการมวีนิยัในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ในดา้นความเสี่ยงด้านความปลอดภยั บรษิทัได้ท าการประเมนิความ
เสี่ยงในแต่ละโรงงานผลิต เน่ืองจากรูปแบบความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุจากมนุษยห์รอืภยั
ธรรมชาติ นอกจากน้ี บริษัทมีการประเมินมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อปิดช่องโหว่ เราไดด้ าเนินโครงการ
เชิงวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงและการจ ากัดความเสี่ยง 
ยกตวัอย่างเช่น การพฒันาแผนแม่บทซึ่งรวมถงึแนวทางปฏิบตัิที่ได้
มาตรฐาน และการลงทุนที่จ าเป็น โดยเฉพาะโครงการลดความเสี่ยง
การเกดิอคัคภียัและแอมโมเนียรัว่ไหล 

นอกจากน้ี บรษิทัมกีารพจิารณาอยา่งรดักุมในการลงทุนโครงการใหม่
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเรื่องของแบบโรงงาน การก่อสร้าง 
อุปกรณ์ เครื่องจกัร และอื่นๆ ที่อาจน าไปสู่ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (SHE) ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการพิจารณาตามกรอบด้าน SHE ก่อนจะมีการอนุมตัิ
การลงทุน 

ด้านต้นทุ นความสามารถในการผลิต  บริษัทมีโครงการเพิ่ ม
ประสทิธภิาพการผลติของทัง้กลุ่มบรษิทัโดยค านึงถงึค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน เช่น การใชร้ะบบอตัโนมตั ิการบ ารุงรกัษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วน
ร่วม (TPM) การปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้แรงงานให้เหมาะสม
อยา่งต่อเน่ือง การเพิม่สดัสว่นของการผลติ “ทีถู่กตอ้งตัง้แต่ครัง้แรก”    

ดา้นความปลอดภยัและคุณภาพของผลติภณัฑ์ บรษิทัมรีะบบบรหิาร
จดัการคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก เพื่อใหม้ ัน่ใจในความ
ปลอดภยัของอาหาร คุณภาพสนิค้าเป็นไปตามมาตรฐาน และสร้าง
คณุค่าใหก้บัผูบ้รโิภค ทัง้น้ี ระบบการจดัการคณุภาพภายในไดร้บัการ
ตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานรบัรองอิสระ เพื่อให้เป็นตาม
มาตรฐานภายในขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กฎหมายและข้อบงัคบัตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแล บรษิทั
ไดร้บัการรบัรองดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารจากหลาย
หน่วยงาน อาทิเช่น ISO9001, ISO14001, TIS18001, BRC, BAP, 
GMP, HACCP, Halal, Kosher 
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6) ความเส่ียงทางด้านนวตักรรมเชิงการแข่งขนั 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

รายได้ของบรษิทัสมัพนัธ์กบัอุปสงค์ของโลกและความต้องการของ
ลูกคา้ที่ต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงของการที่บรษิทัจะบรรลุตามเป้าหมายทาง
ธุรกิจของบรษิทัขึ้นอยู่กบัความส าเรจ็ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
เปิดตวัและท าการตลาดผลติภณัฑ์นัน้ไดต้ามความคาดหวงัของลูกคา้
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงหลายประการที่
เกดิขึน้ในช่วงหลายปีทีผ่า่นมาซึง่นบัเป็นความเสีย่งไดแ้ก่   

• พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนไปเน้นที่การซื้อของออนไลน์และ
การสง่สนิคา้ถงึทีม่ากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงโควดิ-19 

• การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรซึ่ งอาจน าไปสู่ล ักษณะ
ความชอบในผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่นไป   

• แนวโน้มที่ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพและสรา้งความ
ยัง่ยนืทัว่โลก   

บรษิทัตอ้งสามารถตโีจทยก์ารเปลี่ยนแปลงและสรา้งการพฒันาที่ตอบ
โจทย์ได้อย่างถูกต้อง การไม่สามารถคิดค้นนวตักรรมใหม่ หรอืไม่
สามารถพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติอาหารทะเลของบรษิทั
ได้ หรอืไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเน่ือง อาจ
กระทบศกัยภาพในการแขง่ขนัและผลการด าเนินงานของบรษิทั   

ในการบรหิารความเสี่ยงและสรา้งโอกาสทางธุรกิจในด้านน้ี บรษิทัมี
การก ากบัดูแลและขัน้ตอนที่ตอบสนองได้ทนัต่อทิศทางของตลาด มี
การทบทวนแผนเชงิกลยทุธท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มกีารทบทวน
การจดัการความเสีย่งเชิงกลยุทธแ์ละรเิริม่โครงการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ 
เพื่อท าประโยชน์จากโอกาสทีเ่กดิขึน้และจ ากดัความเสีย่ง  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการลงทุนหลายโครงการเพื่อส่งเสรมิด้าน
นวตักรรมเชงิการแขง่ขนั ยกตวัอยา่งเช่น   

• การยกระดบัการวจิยัและพฒันาของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองผ่านศูนย์
นวตักรรม Global Innovation Center ของเรา เพื่อพฒันาโซลูชัน่
เปลี่ยนโลกธุรกิจที่ตอบโจทย์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
เปลีย่นไป สรา้งมลูคา่รว่ม และก่อใหเ้กดิความยัง่ยนื   

• การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพผ่านกองทุน Corporate Venture 
เพื่อผลกัดนัใหเ้กดินวตักรรมเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมอาหาร โดย
มีหลายโครงการเกิดขึ้น ในปี 2563 เช่น  การลงทุนในบริษัท
นวตักรรมอาหารส าหรบัผู้เป็นโรคเบาหวาน การลงทุนในบริษัท
เทคโนโลยีก าจดัแมลง และการลงทุนในบริษัทอี-คอมเมิร์ซ การ
ลงทุนในบริษัทที่ด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น ้ า 
และการลงทุนในบรษิทัสตารท์อพัดา้นการผลติโปรตีนอาหารทะเล
จากเซลลเ์พาะเลีย้ง  

• บริษัทได้ตัง้บริษัทร่วมทุน “อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จ ากัด” เพื่อ
พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพทีส่ง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ ี  

• บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลที่มีประโยชน์ต่อ
สขุภาพและสรา้งความยัง่ยนื อาทเิช่น ผลิตภณัฑผ์งแคลเซยีมจาก
กระดูกปลาทูน่า “UniQTMBONE” ผลิตภัณฑ์ Zeavita โบนพาว
เดอร์ในรูปแคปซูล ผลิตภณัฑ์ซุปปลาทูน่าสกดัเข้มข้น Zeavita - 
ZEAessen Boost และผลิตภณัฑ์น ้ ามนัปลาทูน่า Zeavita – tuna 
oil 
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7) ความเส่ียงทางด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

สภาพภูมอิากาศทัว่โลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในช่วงไม่กีปี่ที่
ผ่านมา ซึ่งท าให้ภาวะสภาพอากาศย ่าแย่รุนแรงลงไปอกี ในปี 2562 
และปี 2563 มหาสมุทรของโลกท าสถิติเป็นปีที่มอีุณหภูมสิูงที่สุด ซึ่ง
สง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงและฉบัพลนัต่อทอ้งทะเล สตัวท์ะเล และการ
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าซึง่เป็นปัจจยัทีเ่ราพึง่พาอาศยั 

ภยัธรรมชาตแิละสภาพอากาศที่รนุแรงซึ่งสมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยภัยน ้ าท่วม ภัยแล้ง และสึนาม ิ
รวมถึงน ้าในมหาสมุทรมอีุณหภูมสิูงขึ้นและมสีภาพเป็นกรด ซึ่งอาจ
กระทบต่อการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ และทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั 

ไทยยูเน่ียนด าเนินงานด้วยความยดึมัน่ในการให้เกียรติทุกฝ่าย และ
ความรบัผิดชอบ โดยแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อพนักงานผ่านการ
ด าเนินงานที่มคีวามรบัผดิชอบ บรษิทัมโีครงการรเิริม่หลายโครงการ
ที่ช่วยลดการใช้น ้ า ลดปรมิาณขยะฝังกลบ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และติดตามความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติและการจดัการความ
เสีย่งเรื่องน ้า บรษิทัตอ้งการใหทุ้กคนที่ท างานที่ไทยยเูน่ียนมสีว่นรว่ม
ในการผลกัดนัให้บรรลุเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 
บรษิทัมองว่าการดูแลความปลอดภยัและการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเป็น
หน้าทีข่องทุกคน 

ขณะน้ีบรษิทัอยู่ในกระบวนการตัง้เป้าหมายด้านสิง่แวดล้อมปี 2568 
และการก าหนด เป้ าหมายการลดก๊าซ เรือนกระจกตามฐาน
วทิยาศาสตร ์(Science based target : SBT) นอกจากน้ี บรษิทัยงัตัง้
เป้าเพิม่การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ในการจะบรรลุตามเป้าหมายน้ี บรษิทัได้ด าเนินการหลายโครงการ
ดงัต่อไปน้ี  

• เป็นผูผ้ลติอาหารรายแรก และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนไทยที่เขา้ร่วม
โครงการ EP100 ในส่วนของโปรแกรม cooling challenge ซึ่งเป็น
โครงการทัว่โลกขององค์กร Climate Group ที่มุ่งผลักดนัการใช้
พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

• ด าเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการพลงังานไฟฟ้า
แสงอาทิตย ์ซึ่งเป็นการตดิตัง้แผงพลังงานแสงอาทติยไ์วท้ี่โรงงาน
และบนหลังคาของโรงงาน การรีไซเคิลและการหมุนเวียนน ้ า
กลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลติของบรษิทั การน าปุ๋ ยซึ่งท าจาก
กากน ้าทิง้มาใชป้ลูกต้นไม ้และการรไีซเคลิพลาสตกิทีม่สีิง่ปนเป้ือน
แทนการฝังกลบ 

8) ความเส่ียงด้านการเงิน  

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

จากการที่บรษิทัด าเนินกจิการในหลายประเทศทัว่โลก ท าให้บรษิทัมี
ความเสี่ยงด้านการเงนิในหลายรูปแบบซึ่งมาจากอตัราแลกเปลี่ยน
ของเงนิตราต่างประเทศ อตัราดอกเบี้ย สภาพคล่อง ลูกหน้ีการค้า 
ความเสีย่งของคูค่า้ การลงทุนและเงนิกูต้่างๆ 

ทัง้น้ี ความเสีย่งหลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

1. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจากธุรกรรม
การค้า การระดมทุน/การลงทุน การลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ รวมถงึการซือ้วตัถุดบิในสกุลเงนิตา่งประเทศ 

การบรหิารความเสีย่งระดบักลุ่มของบรษิทัให้ความส าคญักบัการเฝ้า
ระวงัความไม่แน่นอนของตลาดการเงนิ และการบรหิารจดัการเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท โดยใช้
เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงบาง
ประการ ทัง้น้ีเพื่อท าใหผ้ลการด าเนินงานในอนาคตมเีสถียรภาพ 

นโยบายการบรหิารความเสี่ยงทางการเงนิอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
ของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยนโยบายของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้วย เรื่องความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
อตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการให้
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2. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้จากการกูย้มื 

3. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในธุรกรรมทางการเงนิและธุรกรรม
การคา้ 

ในปี 2563 มคีวามไม่แน่นอนเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ทัง้การระบาด
ของโควิด-19 ความคืบหน้าของ Brexit ความตึงเครียดทางการค้า 
ความไม่ ส งบทางการเมือ งในประเทศไทยและการเลือกตั ้ง
ประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกา เหตุการณ์เหล่าน้ีสร้างความเสี่ยงทาง
การเงิน โดยมีผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นอยา่งยิง่ 

โควิด -19 มีอิทธิพลต่อค่าสกุลเงินเมื่ อประเทศต่างๆ เริ่มได้ร ับ
ผลกระทบจากโควิด -19 จากนั ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
คาดการณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ นอกจากน้ีโรคระบาด
ยงัส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางการเงนิหลกัอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง
ดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน และ
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  

Brexit เป็นปัจจยัที่ท าใหค้า่สกุลเงนิผนัผวนดว้ยเช่นกนัส าหรบัค่าสกุล
เงนิปอนด์เทียบกบัยูโรและดอลลาร์สหรฐั ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การน าเขา้และการตัง้ราคาสนิค้าของแบรนด ์John West และผลจาก
การแปลงคา่เงนิ  

นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิ รวมถงึนโยบายการต่างประเทศ
ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาส่งผลอย่างมีนัยส าคญัต่ออตัราแลกเปลี่ยน
และท าให้สกุลเงินดอลลาร์สหรฐั อ่อนค่าเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั
อื่นๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ อาทิเช่น สกุลเงินยูโร เยน ปอนด์องักฤษ 
และเงนิบาท  

แม้จะมโีรคระบาดโควดิ-19 และตามมาด้วยวกิฤตการณ์ทางการเงนิ 
หน่วยงานก ากับดูแลทัว่โลกต่างให้ความส าคัญกบัการหาแนวทาง
รองรับการยุติการใช้ดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR (London Inter-Bank 
Offered Rate) และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารอื่นๆ ที่ได้รบั
ผลกระทบ (รว่มกบั LIBOR หรอืทีเ่รยีกวา่ ‘IBORs’)  

แมว้่าจะยงัมคีวามไม่แน่นอนอยู่หลายประการ แต่แนวทางการรองรบั
น้ีคาดว่าน่าจะเกอืบเสรจ็สมบูรณ์ภายในสิน้ปี 2564 เพื่อให้งบการเงนิ
สะทอ้นผลจากการปฏริปู IBOR ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ   

จากทีผ่า่นมา กลุ่มบรษิทัมผีลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 
ดงัน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 

         ปี 2563       ปี 2562 ปี 2561      ปี 2560     ปี 2559      
             13              54    972     1,256          84          
 

สินเชื่ อลูกค้า ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
ดงัต่อไปน้ี 

1. ในการบรหิารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน บรษิทัมนีโยบาย
และกลยทุธด์งัน้ี: 
• บรษิทับรหิารอตัราแลกเปลีย่นที่เกดิจากการคา้ โดยการจดัสรรให้
รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงนิเดียวกนั และการบรหิารความ
เสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินตามความ
เหมาะสม บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและอตัราสว่นของการป้องกนั
ความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ เพื่อท าให้แต่ละธุรกิจสามารถบรหิาร
จดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

• บรษิทับรหิารอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิจากธรุกรรมการกู้ยมืเงนิ การ
ปล่อยกู้หรอืฝากเงนิในสกุลเงนิต่างประเทศ โดยท าการป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน  

• ส าหรบัการลงทุนต่างประเทศในรูปของเงินทุนที่ผลตอบแทนอาจ
มาในรูปของการจ่ายปันผลหรอืการลดทุน โดยการตดัสนิใจเรื่อง
การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนในการลงทุนเพื่อเข้าถือ
หุน้ของกจิการจะมาจากคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2. ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บรษิัทใช้เครื่องมือ
อนุพนัธ์ทางการเงนิ เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย เพื่อให้
บรรลุอตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ีต่ ัง้เป้าหมายไวท้ัง้แบบลอยตวัและคงที ่

3. ในการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทมีนโยบาย 
ขัน้ตอนและการควบคุมใหค้วามเสีย่งน้ีอยู่ในระดบัต ่าที่สดุ โดยการท า
ประกนัภยัสนิเชื่อทางการคา้ส าหรบัลูกคา้สว่นใหญ่ 

นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ตรยีมแผนระดมทุนหากเกดิเหตุจ าเป็น และการ
ติดตามลูกหน้ีการค้า รวมถึงแผนการจ ากดัความเสี่ยงลูกหน้ีการค้า 
โดยการท าประกนัลูกหน้ีการคา้หรอืการซื้อขายลูกหน้ีการคา้ ซึ่งส่วน
งานน้ีอยู่ภายใต้การรบัผิดชอบของทีมดูแลเงินสด เพื่อให้บริษัท
สามารถตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิในช่วงทีเ่กดิโรคระบาดโควดิ-
19   

บรษิทัตระหนักดถีงึการเปลีย่นแปลงของ IBORs ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทีย่งัด าเนินอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงจ ากดัอยูท่ี่ IBORs และอาจสง่ผล
ต่อบรษิทั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้อ้างองิที่ใชใ้นเครื่องมอืการกูย้มื 
สญัญาเช่า หุ้นกู้ อนุพันธ์ และการป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุ น้ี 
บริษัทจึงพิจารณาปรบัเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินและอนุพันธ์
ป้องกนัความเสีย่งใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานที่น ามาใช้แทนไปในเวลา
เดยีวกนั รวมทัง้การน า ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol มาใช้
กบัสญัญาอนุพนัธุท์ีม่อียู ่  
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9) ความเส่ียงด้านการบริหารและการจดัการ  
- ความเสีย่งดา้นการพฒันาบคุลากร - ดว้ยเป้าหมายทีจ่ะเป็นบรษิทัผู้ผลติและจ าหน่ายอาหารทะเลอนัดบัหน่ึงของโลก และเป็นผูน้ า

ในด้านนวตักรรมของธุรกจิอาหารทะเลของโลก บรษิัทมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ท าให้มคีวามจ าเป็นต้องสรา้งผู้บรหิารทัง้ในระดบัสูงและระดบักลาง และในสายงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และนวตักรรมเพื่อ
รองรบัการเตบิโตที่ต่อเน่ืองและที่ส าคญัไปกวา่นัน้คอืความท้าทายในการรกัษาบุคลากรเหล่านัน้ใหอ้ยู่กบับรษิทัอย่างยัง่ยนื เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าจะ
เตบิโตอยา่งยัง่ยนืและบรรลุเป้าหมายทางธรุกจิ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - การพฒันาบุคลากรเป็นสิง่ที่บรษิทัใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ เพราะทรพัยากรบุคคลเปรยีบเสมอืนสนิทรพัย์
ทีท่รงคณุค่ามากทีส่ดุ  บรษิทัมกีารด าเนินงานต่อเน่ืองเพื่อพฒันาและปรบัปรงุแผนการพฒันาทรพัยากรบคุคลในระยะยาว เพื่อใหส้อดคล้องกบั
ความต้องการทางธุรกจิและการเตบิโตของบรษิทั โดยมนีโยบายในการพฒันาบุคลากร คอื พนกังานทุกคนเป็นคนเก่ง มคีณุคา่ต่อองคก์ร และมี
ศกัยภาพที่แตกต่างกนัไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กบัองค์กรในผลการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั แต่มีความหมาย ไทยยูเน่ียนมีความเชื่อว่า
บุคคลากรทุกคนมคีวามสามารถหรอืมขี้อเด่นของตวัเอง ซึ่งทางบรษิทัจะท าให้พนักงานทุกๆ คนรูแ้ละช่วยใหพ้วกเขาสามารถน าขอ้เด่นของ
ตนเองออกมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์กบัองคก์รและตวัเองไดม้ากที่สุด ดงันัน้ ทุกคนจะไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองและความก้าวหน้าในสาย
อาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไป 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธห์ลกัของบรษิทัและเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิารระดบัสูง มุ่งเน้นการ
น าเสนอวธิกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นที่การปรบัเปลี่ยนทศันคตแิละวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสู่องคก์รที่มี
มาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในห้องเรยีน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลบั (Coaching and 
giving feedback) และการประยกุตใ์ชใ้นงานจรงิ (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ 

- การจดัระบบการท างาน - ปัจจุบนับรษิทัไดม้กีารขยายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวม 
70 แหง่ โดยบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มแต่ละแหง่มกีารประกอบธรุกจิทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้วฒันธรรมและแนวทางบรหิารที่อาจแตกต่างกนัในแต่
ละประเทศ การที่บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ความท้าทายในการบรหิารจดัการเพื่อท าใหบ้รษิทัย่อยมแีนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายเดยีวกนัทัง้กลุ่มบรษิทัเป็นประเดน็ที่บรษิทัตระหนักและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้ผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บรษิทัในภาพรวมบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเป็นสิ่งส าคญัเพื่อก าหนดนโยบายการด าเนินงานและ
เป้าหมายของกลุ่มบรษิทัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทมีผูบ้รหิารในบรษิทัหลกัทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวามรูค้วามสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ๆ รวมทัง้มีการจดัการประชุมใหญ่กบับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ในและต่างประเทศทุกปี (TU 
Global Conference) เพื่อสื่อสารนโยบายรวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสูงไดร้่วมกนัก าหนดเป้าหมายและกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัร่วมกนั 
เพื่อสรา้งความเขา้ใจและรว่มกนัน าพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 
 

สว่นที ่1 หน้า 70  

10) ความเส่ียงท่ีเกิดใหม่ 

ความเส่ียง แนวทางการด าเนินงาน 

การปฏิรปูเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและเคล่ือนย้ายตลาด 

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นวธิทีี่ย ัง่ยนืในการลดแรง
กดดนัต่อจ านวนปลาในทะเลและการผลติโปรตีนให้กบัประชากรโลก 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างน้ี มกีารพฒันาในหลายดา้นซึ่งอาจส่งผลต่อ
อุปสงค ์อุปทาน และตน้ทุน   

ยกตวัอยา่งเช่น  
• การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ าได้ร ับผลกระทบอย่างรวดเร็วจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในวงการเทคโนโลย ีภาคการเงนิ การก ากบั
ดแูล รวมถงึนวตักรรมอาหารสตัวแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพ  

• การเคลื่อนย้ายตลาดโลกของอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลาแซลมอน 
ปลาสวาย และปลานิล   

• อนาคตของการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทะเล   

ส าหรบัไทยยเูน่ียน การเปลี่ยนแปลงในภาคการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าอาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์แช่ เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์แช่ เย็น และผลิตภัณฑ์อื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

การปฏิรปูเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและเคล่ือนย้ายตลาด 

ไทยยเูน่ียนปรบัตวัตามทศิทางการเปลี่ยนแปลงของโลกสูรู่ปแบบการ
เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าผ่านการท างานของหลายหน่วยงาน โดยผสมผสาน
การใชม้าตรต่างๆ รวมทัง้การควบคมุและการด าเนินการภายใน   

มาตรการทีป่รบัใชไ้ดแ้ก่  

• บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งใหม่ทีเ่กดิขึน้และจะท าการวเิคราะหใ์น
ปี 2564 เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงินให้
แม่นย ายิ่งขึ้น และด าเนินการปิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เรา
ตดิตาม ตื่นตวัต่อเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเสีย่ง และทบทวนมาตรการ
ที่สามารถน ามาปรบัใช้ไดใ้นอนาคต เพื่อลดความเสยีหายทางการ
เงนิใหน้้อยทีส่ดุ   

• บรษิทัมกีารก ากบัดูแลและขัน้ตอนต่างๆ ที่ทนัต่อทศิทางของตลาด 
การทบทวนแผนกลยุทธ์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การทบทวน
การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และโครงการเชิงกลยุทธ์ที่
แขง็แกร่งในการสรา้งประโยชน์จากโอกาสที่เกดิขึน้และจ ากัดความ
เสีย่ง  

• บริษัทยงัคงลงทุนอย่างต่อเน่ืองในบริษัทเทคโนโลยีอาหารเพื่อ
เปิดทางสู่นวตักรรม ในปี 2563 เราได้ลงทุนในบรษิัทเทคโนโลยี
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ซึง่อยูใ่นประเทศเยอรมนีและในประเทศไทยทีช่ื่อ 
“HydroNeo GmbH” ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนดงักล่าวจะช่วยจ ากดัความ
เสีย่งในดา้นน้ีใหก้บับรษิทั   

ขยะพลาสติกในท้องทะเล 

ขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็นประเดน็ระดบัโลกที่มคีวามส าคญัมาก
ยิง่ขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมา สร้างความกงัวลให้หลายฝ่ายไม่เพยีงแต่ผู้มี
สว่นไดส้่วนเสยี แต่รวมถงึลูกค้าและผูบ้รโิภคทัว่โลก ขยะพลาสตกิใน
ท้องทะเลอาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และการปรบัตวัของ
ท้องทะเลอย่างมนีัยส าคญั รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยู่
และสขุภาพของคนทีพ่ึง่พาทอ้งทะเล 

ขยะพลาสติกในท้องทะเล 

ไทยยูเน่ียนได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อลดปริมาณขยะใน
ทะเล และลดอุปกรณ์จับปลาที่ถูกทิ้ งไว้ หรือสูญหายในทะเล 
(ALDFG) ซึ่งรวมถึงโครงการที่บริษัทได้เข้าร่วมกับ Global Ghost 
Gear Initiative (GGGI) ปัจจุบันบริษัทก าลังหาวิธีที่จะท าให้บรรจุ
ภณัฑข์องผลติภณัฑข์องเรามคีวามเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ 
และได้ประกาศพนัธกิจที่จะให้บรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ภายใต้แบ
รนดข์องบรษิทัทัง้หมดสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม ่รไีซเคลิ หรอืย่อย
สลายได้ โดยตัง้เป้าไว้ว่าภายในปี 2568 เฉลี่ยร้อยละ 30 เป็นส่วนที่
น ามารไีซเคิลได้ นอกจากน้ีเรายงัมีส่วนร่วมกบัพนักงานและชุมชน
อย่างสม ่าเสมอในการลดของเสยี การรไีซเคิล และการขจดัของเสีย
อยา่งเหมาะสม 

ในปี 2563 หน่ึงในโครงการภายใต้กลยุทธ์ SeaChange ได้โปรโมท
การใชบ้รรจุภณัฑท์ี่ย ัง่ยนืของแบรนดซ์เีลค็ในการเปลี่ยนจากพลาสตกิ
เป็นกระดาษในสว่นของผลติภณัฑท์ูน่าสเปรด   
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ตัง้แต่ปี 2562 ทมีของเราทัว่โลกไดม้สี่วนในหลายโครงการที่ช่วยขจดั
ขยะพลาสติกและการทิ้ งขยะในท้องทะเล โดยประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมด าน ้าเก็บขยะ #GhostGearReborn ใน
ประเทศไทย ซึ่งจดัร่วมกบั GGGI นอกจากน้ี เรายงัไดจ้ดักจิกรรมท า
ความสะอาดชายทะเลและคลองโดยทมีจากทัว่โลก 

เช่น  ทีมจากทัว่ยุโรปโดยทีมส านักงาน  John West ในสหราช
อาณาจกัร ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ส่วนพนักงานแบรนด์ซีเล็ค
ไดม้าช่วยกนัท าความสะอาดหาดบ้านเพ ชายทะเลฝัง่ตะวนัออกของ
ประเทศไทย และพนกังาน Mareblu รว่มกบัจติอาสาจาก 

Legambiente ในการท าความสะอาด Cascina Mulini Ascuitti ใน
สวน Monza 
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3. การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

ภาพรวมการพฒันาท่ียัง่ยืน 

การพฒันาที่ย ัง่ยนืมคีวามส าคญัต่ออนาคตของธุรกิจและการเติบโต นอกจากน้ี ความยัง่ยนืยงัเป็นพื้นฐานให้กบัทัง้พนักงานและ
ชุมชนทัว่โลกที่มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม การด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสนับเป็นรากฐานส าคญัส าหรบัวสิยัทศัน์องค์กรในการเป็นผู้น าด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะแสดงถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว ยงัแสดงให้เห็นว่า ไทยยูเน่ียนมีการพฒันาเรื่อง
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

ไทยยูเน่ียนมีความรบัผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจส าหรบัทุกการการ
ด าเนินงานทัง้หมดและในห่วงโซ่อุปทาน ดว้ยความตระหนักดวี่าความรบัผดิชอบน้ีเป็นการแสดงออกถงึความเป็นผูน้ า ใส่ใจต่อความต้องการ
ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ดว้ยกลยุทธ ์SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธค์วามยัง่ยนืของไทยยูเน่ียน โดยมพีนัธกจิต่างๆ ที่วดัผลไดใ้นการผลกัดนัใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิ และเป็นการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนืในแนวทางการด าเนินงาน 

SeaChange® มเีป้าหมายในการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใหเ้กดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก นอกจากน้ี ยงัมี
ความมุ่งม ัน่ที่จะ “สรา้งความเป็นอยู่ทีด่ใีหก้บัผูค้น และดแูลรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล” เพราะตระหนักว่าทอ้งทะเลและอาหารทะเล
มบีทบาทส าคญัต่อการจดัการกบัความท้าทายที่ก าลงัมอียู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถึงการจดัหาผลติภณัฑ์อาหารที่ดตี่อ
สขุภาพและมคีณุคา่ทางโภชนาการใหก้บัผูบ้รโิภค ดงันัน้ การสรา้งความเป็นอยู่ที่ดใีหก้บัผูค้น และดูแลรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล 
จะช่วยใหเ้ราพฒันากลยทุธ ์SeaChange® อยา่งต่อเน่ือง 

แมส้ถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 จะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิทัว่โลกอย่างมนีัยส าคญัเมื่อปีทีผ่า่นมา ซึง่รวมถงึไทยยเูน่ียน แต่
เรายงัคงใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืและการก าหนดมาตรฐานเพื่อใหอุ้ตสาหกรรมอื่นตาม ใน
ปี 2563 ไทยยเูน่ียนมคีวามภูมใิจทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกอยูใ่นดชันีความยัง่ยนืดาวโจนสเ์ป็นปีที่ 7 ตดิต่อกนั และดว้ยการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจาก
ปีที่แล้วและมคีะแนนรวมที่เพิม่ขึ้น ท าให้ได้อนัดบั 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารของโลก แม้ว่า โรคโควดิ-19 มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน แต่ยงัคงด าเนินโครงการและนโยบายต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาดา้นความยัง่ยนื นอกจากน้ี ยงัท างาน
รว่มกบัอุตสาหกรรมอาหารทะเลและภาคประชาสงัคมในวงกวา้ง และถงึโรคโควดิ-19 จะท าใหไ้ม่สามารถพบกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีแบบพูดคุยกนั
ต่อหน้าได ้แตบ่รษิทักย็งัคงมสีว่นรว่มในการเขา้รว่มสมัมนาออนไลน์ และการเขา้รว่มในเวทตี่างๆ ทัว่โลก 

SeaChange® จะเป็นการแนวทางการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกจิอาหารทะเล โดยครอบคลุมตัง้แต่วธิกีารดูแลท้อง
ทะเลไปจนถงึวธิกีารจดัการของเสยี รวมถงึความรบัผดิชอบทีม่ตี่อพนกังานไปจนถงึการสรา้งอนาคตทีด่ขีึน้ใหก้บัชุมชนทีอ่ยูร่อบบรเิวณโรงงาน 

หวัใจหลกัของกลยุทธค์วามยัง่ยนืคอื ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งที่มาของผลิตภณัฑอ์าหารทะเล ได้อย่างเต็ม
รปูแบบ หมายถงึ ตัง้แต่การจบัไปจนถงึผลิตภณัฑพ์รอ้มบรโิภค เมื่อมรีะบบตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งที่มาของอาหารอย่างเตม็รูปแบบแล้ว 
จะท าให้สามารถระบุ ตรวจสอบ และปรบัปรุงการด าเนินงานในเรื่องส าคญัได้ เช่น เรื่องแรงงาน และการจดัหาวตัถุดบิด้วยความรบัผดิชอบ  
การเป็นหน่ึงในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท าให้ตระหนักดีว่า ต้องมีทัง้ความรบัผิดชอบและศกัยภาพในการเป็นผู้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดขีึน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะ “สรา้งความเป็นอยู่ที่ดใีหก้บัผู้คน ดูแลและรกัษาท้องทะเลใหอุ้ดมสมบูรณ์” ทัง้น้ี เราเขา้ใจวธิแีก้ปัญหา
โดยอาศยัท้องทะเลเพื่อจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัว่โลกมีความส าคญั ท้องทะเลเป็น
รากฐานของธรุกจิ และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลกม็คีวามส าคญัยิง่ต่ออนาคตของโลกใบน้ีและต่อสูก้บัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ในปี 2563 ไทยยูเน่ียนเป็นบรษิทัผู้ผลิตอาหารและเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรายแรกที่เขา้ร่วมโครงการ EP 
100 ซึง่เป็นเรื่องของการใช้พลงังานอย่างชาญฉลาดขององคก์ร The Climate Group ซึง่การเขา้รว่มน้ีเป็นหน่ึงในพนัธกจิของบรษิทัทีจ่ะจดัการ
กบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และปัญหาน้ียงัสง่ผลกระทบต่อทอ้งทะเลทัว่โลกอกีดว้ย 
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ภาพรวมผลงานด้านความยัง่ยืนในปี 2563 

• การได้รบัคดัเลือกอยู่ในดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งมีกลยุทธ์ความยัง่ยืน SeaChange® ที่ขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเปลีย่นแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่โลก 

• การเปิดศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มเดก็ก่อนวยัเรยีน แห่งที ่5 ในจงัหวดัสมทุรสาคร ส าหรบับุตรแรงงานขา้มชาต ิ

• การได้รบัรางวลัเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยัง่ยนื จากสถาบนัไทยพฒัน์ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

• การเป็นบรษิทัอาหารทะเลและบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรายแรกที่เขา้รว่มโครงการ EP100 ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการใชพ้ลงังานอยา่งชาญฉลาด ขององคก์ร The Climate Group 

• ดร. ดาเรีย่น เมย์ แมคเบน ผู้อ านวยการกลุ่มการพฒันาที่ย ัง่ยนื ติดอยู่ในรายชื่อ Most Creative People in Business ปี 2563 จาก
นิตยสาร Fast Company ทีใ่หก้ารยอมรบัเรื่องการใชเ้ทคโนโลยดีา้นนวตักรรมในการเปลีย่นแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่โลก  

• การได้รบัรางวลัองค์กรต้นแบบด้านสทิธมินุษยชน ประจ าปี 2563 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงยตุธิรรม  

• การได้รบัรางวัล SDG Impact Award จากงาน Responsible Business Award ประจ าปี 2563 ที่ยกย่องโครงการริเริ่มทัว่โลกที่
ขบัเคลื่อนตามเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ  

• การสนับสนุนงาน Thailand Sustainability Expo ร่วมกบัพนัธมติรหลกัอย่าง GC และไทยเบฟ เพื่อสรา้งความตระหนักรู้ทางสงัคม
เกีย่วกบัความส าคญัของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ปี 2563 เป็นปีที่ครบ 5 ปีของการด าเนินกลยุทธ์ SeaChange® ซึ่งการด าเนินงานนัน้ท้าทายแต่เราภูมใิจกบัความส าเรจ็ที่เกิดขึ้น 
ตัง้แต่การท างานเพื่อใหม้ ัน่ใจว่า มหาสมุทรของเราจะมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ การออกนโยบายต่างๆ เพื่อใหแ้รงงานมกีารจา้งงานที่ถูกกฎหมาย
และท างานอย่างปลอดภยั ตลอดจนการท างานกบัเรอืประมงที่จดัหาวตัถุดบิ  เพื่อให้มกีารด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบและถูกกฎหมาย 
ส าหรบัการด าเนินกลยุทธ์ SeaChange® อกี 5 ปีขา้งหน้า โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์หม่ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการกบัปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศและการสง่เสรมิคณุคา่ทางโภชนาการทีด่ดีว้ยอาหารทะเลทีม่คีวามยัง่ยนื ทัง้น้ี ยงัคงท างานเพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายต่างๆ 
เพื่อขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล การทีห่น่ึงในพนัธกจิ คอืการจดัการกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เรา
จะมุ่งมัน่ปฏิบตัิตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 13 เรื่องการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 
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แผนงานหลกั 

แรงงานปลอดภยัและ แรงงานท่ี
ถกูกฎหมาย 

การด าเนินงานด้วย  
ความรบัผิดชอบ 

การจดัหาวตัถดิุบด้วย 
ความรบัผิดชอบ 

ผู้คนและชุมชน 

การจา้งงานทีป่ลอดภยัถูกกฎหมาย 
และมเีสรภีาพในการเลอืกงานทัง้
ในสถานประกอบการของบรษิทั 
และในหว่งโซ่อุปทานซึง่มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อไทยยเูน่ียน 

วธิกีารด าเนินงานของบรษิทั
ตอ้งค านึงถงึความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
และแสดงถงึหน้าทีใ่นการ
ดแูลและปฏบิตัติ่อแรงงาน
ของบรษิทั 

การตรวจสอบยอ้นกลบัถงึ
แหล่งทีม่าของวตัถุดบิเป็น
เรื่องส าคญัอยา่งยิง่ในการ
ปรบัปรงุแนวทางเพื่อความ
โปรง่ใส และแนวทางการ
ด าเนินงานของหว่งโซ่
อุปทานอาหารทะเลทัง้หมด 

ทีไ่ทยยเูน่ียน เรามหีน้าที่
รบัผดิชอบในการพฒันาชวีติ
ความเป็นอยูข่องผูท้ีอ่าศยัและ
ท างานในภูมภิาคทีบ่รษิทัมกีาร
ด าเนินธรุกจิอยู่ 

แผนงานและเป้าหมาย การจา้ง
แรงงานทีเ่ป็นธรรม 

แผนงานและเป้าหมาย การ
จดัหาวตัถุดบิดว้ยความ
รบัผดิชอบ 

แผนงานและเป้าหมาย การ
ด าเนินงานดว้ยความ
รบัผดิชอบ 
 

แผนงานและเป้าหมาย ของผูค้น
และชุมชน 
 

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึง่มกีารด าเนินการ 4 ดา้น  

เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรมทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่โลก 

หลกัการด าเนินงาน 

การก ากบัดแูลที่ด ี
ความเป็นผูน้ าทีแ่ขง็แกรง่ มนีโยบายและ
กระบวนการด าเนินงานยอ่มรบัรองวา่ การ
ด าเนินธรุกจิของเราจะเน้นการขบัเคลื่อนเป้า
หมายความยัง่ยนืของเราและการด าเนินธรุกจิ
อยา่งมจีรยิธรรมในทุกสถานประกอบการทัว่
โลกของเรา 

ความโปรง่ใส 
บรษิทัมุง่ม ัน่ทีจ่ะสื่อสารกบัผูม้สีว่นได้
เสยี ลูกคา้ และทุกภาคสว่นใน
อุตสาหกรรมอยา่งโปรง่ใสทีส่ดุ มกีาร
แบ่งปันองคค์วามรู ้และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 

พนัธมติรและความร่วมมอื 
บรษิทัจะยงัคงแสวงหาความรว่มมอือยา่ง
ต่อเน่ืองกบัองคก์ารนอกภาครฐั ภาครฐั และ
พนัธมติรในอุตสาหกรรม เพื่อท างานรว่มกนั
ในโครงการรเิริม่ต่างๆ ทีอ่อกแบบมาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเรา โดย
บรษิทัจะน าองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าแบ่งปัน 
เพื่อใหท้ัง้อุตสาหกรรมไดร้บัประโยชน์จาก
ประสบการณ์และสิง่ทีเ่ราคน้พบ  

เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ และข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 

การด าเนินงานของเราถูกออกแบบมาเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล และความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้จาก
โครงการตา่งๆ ของไทยยเูน่ียนยงัตอบโจทยเ์ป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิและสอดคลอ้งกบัพนัธสญัญาของ
บรษิทัในฐานะเป็นภาคขีอ้ตกลงแห่งสหประชาชาต ิการด าเนินงานทัง้หมดน้ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์SeaChange®     โดยไทยยูเน่ียนจะเน้นไป
ทีเ่ป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาตทิุกเป้าหมาย แต่จะมุง่เน้นไปทีเ่ป้าหมาย 3 ประการเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมในวงกวา้ง  

ดว้ยความตอ้งการทีจ่ะจดัการเรื่องความหวิโหยและผลติอาหารทะเลทีต่ ัง้อยูบ่นหลกัจรยิธรรมอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยหีมายถงึ เรามเีครื่องมอืมากขึน้ทีจ่ะจดัการเพื่อใหแ้น่ใจว่า อาหารของเรามกีารผลติอยา่งยัง่ยนื และเราก าลงัมุง่ม ัน่ท างานเพื่อรกัษา
ปรมิาณปลาในทอ้งทะเลใหค้งไวส้ าหรบัคนรุน่ต่อไป 
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สทิธมินุษยชน 
1. ไทยยเูน่ียนจะสนบัสนุนและเคารพการคุม้ครองสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นทีย่อมรบัของนานาชาติ 
2. ไมข่อ้งแวะกบัการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน  
3. ไทยยเูน่ียนจะยดึมัน่ต่อเสรภีาพของพนกังานในการสมาคม และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง 
4. ขจดัการบงัคบัใชแ้รงงานทุกรปูแบบ  
5. ขจดัการใชแ้รงงานเดก็  
6. ขจดัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี 
สิง่แวดลอ้ม 
7. ไทยยเูน่ียนจะสนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม  
8. แสดงความคดิรเิริม่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในวงกวา้ง  
9. สง่เสรมิการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
10. ไทยยเูน่ียนจะรว่มต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ รวมไปถงึการบงัคบัขดูรดี และการรบัสนิบน 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

การประเมนิความเสีย่งประเดน็ทีม่นียัส าคญั  

วธิหีน่ึงที่ใช้ในการประเมนิประเดน็ที่มนีัยส าคญั คอื การประเมนิผ่านกระบวนการจดัการความเสี่ยง โดยการทบทวนกจิกรรมและ
ความร่วมมือต่างๆ การประเมนิกฎระเบียบที่ก าลงัจะเกิดขึ้นและการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั ความพงึพอใจและความคดิเหน็จากคู่ค้า 
รวมถงึประวตัแิละความเสีย่งของสื่อ ไทยยูเน่ียนยงัคงตดิตามประเดน็ที่มนีัยส าคัญและผลกระทบที่มตี่อเรื่องความเสีย่งภายใน ประเดน็ความ
เสีย่งต่างๆ เหล่าน้ีได้ถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทุกไตรมาส สิง่ส าคญัคอื การไม่เพยีงจดัการกบัประเดน็ต่างๆ ที่เขา้ใจว่า
เป็นเรื่องที่ส าคญัในฐานะที่เป็นผูน้ าดา้นอาหารทะเลระดบัโลกเท่านัน้ แต่เรายงัต้องจดัการกบัประเด็นต่างๆ ที่มคีวามส าคญัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 
และพนัธมติรต่างๆ ทัว่โลก    

ประเด็นหลักต่างๆ ที่แสดงในแผนภาพประเด็นที่มีนัยส าคัญนัน้มีความคล้ายกับแผนงานหลักที่อยู่ในกลยุทธ์ความยัง่ยืน  
SeaChange® โดยเฉพาะเรื่องสทิธมินุษยชนและการปกป้องแรงงาน และการจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบยงัคงเป็นประเดน็หลกัทีส่ าคญั
อนัดบัต้น อยา่งไรกด็ ีไทยยูเน่ียนก าลงัท างานต่อเน่ืองเพื่อด าเนินการกบัประเดน็ทีม่นีัยส าคญัเหล่านัน้รว่มกบัสถาบนัการศกึษา บรษิทัอาหาร
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก 9 บรษิทัผ่านความร่วมมอืทาง SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรภายนอกต่างๆ 
เช่น GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อจดัการกบัปัญหาพลาสตกิในท้องทะเลที่เพิม่ขึน้ รวมถงึการลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์และ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ประเดน็เหล่าน้ีจะยงัคงเป็นเรื่องหลกัที่ส าคญัสุดส าหรบัไทยยูเน่ียน และกลยุทธ ์SeaChange® ในอกี 5 ปีจากน้ี
และต่อไป  

เน่ืองจากไทยยูเน่ียนมกีารด าเนินงานอยู่ทัว่โลก ดงันัน้ประเดน็ด้านความยัง่ยนืที่มนีัยส าคญัและกระทบกบัไทยยูเน่ียน จงึมคีวาม
ซบัซ้อนและเชื่อมโยงหลายทวีป ซึ่งการประเมินประเด็นที่มีนัยส าคญั เราได้ท าการวิเคราะห์การด าเนินงานทัว่โลก เพื่อระบุและจดัล าดบั
ประเด็นที่ส าคญัที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจโดยรวม ไทยยูเน่ียนท างานร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียหลกัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เข้าใจและ
จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งดา้นความยัง่ยนื และสามารถก าหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกบัความท้าทายทีเ่กดิกบัองคก์รได ้
โดยการจดัท ากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนและใส่ข้อมูลลงในเป้าหมายปี 2568 ของกลยุทธ์ SeaChange® โดย
ผลลพัธท์ีไ่ดส้รปุไวใ้นตารางดา้นล่าง 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเดน็ การตอบสนองของไทยยเูน่ียน 

นกัลงทุน  • การปรบัปรงุผลการด าเนินงานทาง
ธรุกจิ 

• การก ากบัดแูลที่ด ี 
• ความโปรง่ใสของขอ้มลู 

• ความโปรง่ใสและการการก ากบัดแูล (การ
ป้องกนัการทุจรติ การเปิดเผยขอ้มูล 
นโยบายทางภาษ ีและการรายงาน)  

• ทมีนกัลงทุนสมัพนัธ ์การจดัประชุมพบปะ
รายไตรมาสเพื่อใหข้อ้มลูดา้นความยัง่ยนื
ล่าสดุ 

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

คูค่า้  • การคา้ขายทีเ่ป็นธรรม  
• ความคาดหวงัต่อความสม ่าเสมอของ

บรษิทั  
• ปรมิาณการสัง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้  

• การจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ (การ
ตรวจสอบยอ้นกลบั ความหลากหลาย) 

• จรรยาบรรณธรุกจิดา้นเรอืประมง 
• การตรวจประเมนิคูค่า้และการสรา้งศกัยภาพ 

ลูกคา้  • คณุภาพของผลติภณัฑ ์(สขุภาพและ
โภชนาการ) 

• ฉลากสิง่แวดลอ้ม (เช่น MSC, 
dolphin safe, ASC, BAP และฉลาก
คารบ์อนฟุตพริน้ท)์ 

• นวตักรรมและความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์
(คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร) 

• การเพิม่การสื่อสารและการจดัประชุมพดูคุย
เรื่องความยัง่ยนืกบัลูกคา้ทัว่โลก 

• การน าเสนอผลติภณัฑท์างเลอืกที่มคีวาม
ยัง่ยนื เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

 • การจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการ

รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
• การน าเสนอขอ้มลูล่าสดุเรื่องการท างาน

รว่มกบั GGG พนัธกจิดา้นปลาทูน่า และ
รายงานความโปรง่ใสในการจดัหาวตัถุดบิ
รว่มกบั WWF 
 

ผูบ้รโิภค • ฉลากสิง่แวดลอ้ม 
• การตัง้ราคาทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลาด 
• ความปลอดภยัดา้นอาหาร 
• คณุภาพของผลติภณัฑ ์(สขุภาพและ

โภชนาการ) 

นวตักรรมและความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์
(คณุภาพ และความปลอดภยัดา้นอาหาร)  

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

• ฉลากสิง่แวดลอ้ม (เช่น MSC, 
dolphin safe, ASC, BAP และฉลาก
คารบ์อนฟุตพริน้ท)์ 
 

• การจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ 
• ขอ้มลูการตรวจสอบตดิตามผลติภณัฑ์

กระป๋องและการตรวจสอบยอ้นกลบั รวมถงึ
ขอ้มลูผลติภณัฑ ์
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเดน็ การตอบสนองของไทยยเูน่ียน 

พนกังาน • การจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
ทีเ่ป็นธรรม  

• แนวปฏบิตัติ่อแรงงานทีเ่ป็นธรรม 
• ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ีด่ ี
• โอกาสความกา้วหน้าในอาชพีการงาน 

ความสมดลุระหวา่งชวีติและการ
ท างาน 

• สทิธมินุษยชนและแนวปฏบิตัติ่อแรงงานที่
เป็นธรรม 

• การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
• โปรแกรมการจดัการ 
• โปรแกรมการปรบัมาตรการการท างานให้

สอดคลอ้งกนัทัว่โลก 
• โครงการ Brand ambassador และ Thai 

Union Global Rollout 
แรงงานรายวนั / แรงงานขา้มชาต ิ • การจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์

ทีเ่ป็นธรรม 
• แนวปฏบิตัติ่อแรงงานทีเ่ป็นธรรม  
• ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ีด่ ี

• สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานที่
เป็นธรรม 

• การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

องคก์ารนอกภาครฐั • ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

• การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 
• การมสีว่นร่วมในโครงการดา้นสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 
• การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

• รายงานความโปรง่ใสในการจดัหาวตัถุดบิ
รว่มกบั WWF 

• ความโปรง่ใสและการก ากบัดแูล (การป้องกนั
การทุจรติ การเปิดเผยขอ้มลู นโยบายทาง
ภาษแีละการรายงาน) 

• รายงานความโปรง่ใส ของบรษิทั  
ไทยยเูน่ียนยโุรป 

องคก์รระหวา่งประเทศ 
 

• การปฏบิตัติามกฎหมาย 
• การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส 

• ความโปรง่ใสและการก ากบัดแูล (การป้องกนั
การทุจรติ การเปิดเผยขอ้มลู นโยบายทาง
ภาษแีละการรายงาน) 

 • ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

• การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส 

• การเขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารเช่น การ
ประชุมรว่มกบั ILO 

สถาบนัการศกึษา 
 

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

• การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 
• การมสีว่นร่วมในโครงการดา้นสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

• ชุมชน 
• การร่วมมอืกบั Stockholm Resilience 

Centre ผ่านทาง SeaBOS 
• การร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัซดินีย ์ 

สื่อ • การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส 
• การเปิดเผยขอ้มลูใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

• ความโปรง่ใสและการก ากบัดแูล (การป้องกนั
การทุจรติ การเปิดเผยขอ้มลู นโยบายทาง
ภาษแีละการรายงาน) 

• การมสีว่นร่วมในประเดน็ทีส่ าคญั 
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3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

ไทยยูเน่ียนมกีารรเิริม่โครงการมากมายในสถานที่ประกอบการที่ช่วยใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ และไดจ้ดัการ
กบัประเดน็ที่มนีัยส าคญับางประการอย่างเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาต ิ
เราจงึเน้นไปยงัเป้าหมายประการที่ 12 เรื่องแผนการบรโิภคและการผลติที่ย ัง่ยนื และเป้าหมายประการที่ 13 เรื่องการรบัมอืการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ และมกีารก าหนดเป้าหมายอยูใ่นแผนงานหลกัของกลยทุธ ์SeaChange® ดา้นการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

ความเสีย่งทางดา้นสิง่แวดลอ้มของโลกเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการของเสยีนัน้ 
มผีลกระทบเชิงลบต่อท้องทะเลของเรามากขึน้เรื่อยๆ และยงัเป็นการคุกคามสตัวท์ะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ที่เรามกีารพึง่พาอยู่ดว้ ย ดงันัน้วธิกีาร
ด าเนินงานต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถงึความรบัผิดชอบในการดูแลแรงงานในวธิกีารด าเนินงาน ไทยยูเน่ียนมุ่งมัน่ที่จะ
ปกป้องสิง่แวดล้อมดว้ยการลดใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารรเิริม่โครงการต่างๆ ในสถานประกอบการเพื่อ
น าไปสู่การลดการใช้น ้ า ลดการใช้พลงังาน เพิ่มการใช้พลงังานทดแทน การลดของเสยีฝังกลบ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการ
พฒันาประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้มของบรรจภุณัฑ ์

บรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนประกอบส าคญัที่สุดของทุกผลติภณัฑ ์และมสี่วนส าคญัที่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การรเิริม่การ
พฒันาและใช้บรรจุภณัฑ์ที่ย ัง่ยนืเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม จากการส ารวจบรรจุภณัฑ์ที่ย ัง่ยนืในการวจิยัดา้นนวตักรรม จงึมัน่ใจ
งานวจิยัมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองที่จะช่วยใหไ้ทยยูเน่ียนบรรลุเป้าหมายที่จะลดผลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อม และบรรจุภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม ไทยยูเน่ียนมพีนัธกจิดา้นบรรจุภณัฑท์ี่ย ัง่ยนืโดยมเีป้าหมายว่า บรรจุภณัฑท์ี่ใช้ในแบรนด์ทัง้หมด 100% สามารถน ามาใช้ซ ้า น า
กลบัมาใชใ้หม ่หรอืสามารถยอ่ยสลายไดภ้ายในปี 2568 นอกจากน้ี ยงัมคีวามมุง่ม ัน่ที่จะใหบ้รรจภุณัฑ์ โดยเฉลีย่ 30% ใช้วตัถุดบิทีท่ าจากวสัดุ
ทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่ภายในปี 2568  

จากพนัธกจิทีจ่ะสรา้งความเป็นอยูท่ี่ดใีหก้บัผูค้น และดูแลรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ไทยยเูน่ียนก าลงัท างานเพื่อจดัการ
ปัญหาพลาสติกในท้องทะเล นอกจากน้ีซากอุปกรณ์ประมง การสูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมง (ALDFG) หรอื Ghost Gear นัน้ เป็นภยั
คกุคามต่อสตัวท์ี่อยูใ่นทอ้งทะเล เพราะมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหป้รมิาณปลาในทอ้งทะเลลดลง ท าลายชวีติความเป็นอยูแ่ละท าใหส้ตัวน์บัลา้น
ตวัต้องเสียชีวิตลงทุกปี ดงันัน้ ในปี 2561 ไทยยูเน่ียนได้เข้าร่วมกับ GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อขบัเคลื่อนปัญหาการทิ้ง
อุปกรณ์ประมงใหล้ดลง มุง่ม ัน่ที่จะท าใหท้้องทะเลมคีวามสะอาดและปลอดภยัจากปัญหาการทิ้งอุปกรณ์ประมงและขยะในทอ้งทะเลทัว่โลกดว้ย
การผลกัดนัการแก้ปัญหาที่ย ัง่ยนืในเชิงเศรษฐกิจ การสนับสนุนความมุ่งมัน่น้ี พนักงานของเราทัว่โลกได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมการท าความ
สะอาดชายหาด คลอง และสวนสาธารณะในชุมชนทอ้งถิน่ของพวกเขา  

ในปี 2563 ไทยยูเน่ียนเป็นบรษิทัผู้ผลิตอาหารและเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรายแรกที่เข้าร่วม
โครงการ EP 100 เรื่องของการใช้พลงังานอย่างชาญฉลาดขององค์กร The Climate Group ไทยยูเน่ียนมพีนัธกจิที่จะจดัการกบัปัญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่จะส่งผลกระทบต่อท้องทะเลทัว่โลก โดยบรษิทัตัง้เป้าหมายที่จะใช้พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้นเป็น
สองเท่าภายในปี 2574 โดยเทยีบกบัฐานขอ้มลูในปี 2559 

ในปี 2563 เราสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการลดอตัราการใช้น ้า และการลดขยะฝังกลบไดก่้อนเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยสามารถ
ลดอตัราการใช้น ้าและปรมิาณขยะฝังกลบได้ 26% และ 69% ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัปี 2559 และยงัมคีวามก้าวหน้าส าหรบัเป้าหมายการลด
ความเขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจกอกีดว้ย 

นอกจากน้ี เราลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดร้้อยละ 23 หรอืประมาณ 87,547 กโิลกรมัต่อตนัคารบ์อนไดออกไซด ์ส าหรบัโครงการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทัง้หมดน้ีท าใหไ้ทยยเูน่ียนประหยดัค่าใช้จา่ยไดม้ากกว่า 24 ล้านเหรยีญสหรฐัตัง้แต่ปี 2559 ดว้ยความพยายามเหล่าน้ี ไทย
ยเูน่ียนก าลงัมุง่สูก่ารเป็นองคก์รทีล่ดการใช้คารบ์อนและลดผลกระทบของก๊าซเรอืนกระจกทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
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3.4 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

นโยบายดา้นความยัง่ยนืทางสงัคม  

การจา้งงานทีป่ลอดภยัและถูกกฎหมาย และมเีสรภีาพในการท างานทัง้ในสถานประกอบการและในหว่งโซ่อุปทานมคีวามส าคญัอยา่ง
ยิง่ต่อไทยยูเน่ียน มกีารพจิารณาถงึวธิกีารที่สามารถตอบสนองไดห้รอืด าเนินการไดม้ากกว่ากรอบการท างานระดบัสากล เช่น หลกัปฏบิตัขิอง
สหประชาชาติเรื่องสทิธมินุษยชน กฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่ และที่ส าคญัที่สุดคอื การสรา้งความมัน่ใจว่า  พนักงานท างานอย่างปลอดภยั
และถกูกฎหมายเพื่อช่วยใหพ้วกเขาสามารถมสีว่นรว่มในสงัคมอยา่งเตม็ที่ 

ไทยยูเน่ียนทราบดวี่า การตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งที่มาของวตัถุดบิอย่างครบวงจรของผลิตภณัฑ์อาหารทะเล  ตัง้แต่การจบัไป
จนถงึผลติภณัฑพ์รอ้มบรโิภคจะช่วยระบุปัญหาดา้นแรงงานปลอดภยัและถูกกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวมทัง้มกีารรบัฟังขอ้กงัวลจากแรงงาน เรา
มคีวามมุ่งม ัน่ด าเนินงานในเรื่องน้ีและเพื่อช่วยขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายประการที่ 8 ของเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งส่งเสรมิเรื่องการจ้างงานที่มคีุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรบัชุมชนและผู้คนทัว่โลก นอกจากน้ี ยงั
พยายามด าเนินการตามนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และพยายามสรา้งมาตรฐาน วธิกีาร และขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัอย่าง
ต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ปีที่ผ่านมาไทยยูเน่ียนได้ออกแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสยุคใหม่อย่างโปร่งใสที่ประเทศองักฤษ ซึ่งมรีะยะเวลา
ครอบคลุมถึงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ของประเทศองักฤษ (Modern Slavery Act 2015) 
และในปี 2563 มกีารออกนโยบายการไม่ตอบโต้ของไทยยูเน่ียนที่จดัท าขึ้นเพื่อส่งเสรมิพนักงานทุกคน รวมถึงเจา้หน้าที่ พนักงาน ผู้บรหิาร 
ผูร้บัเหมา และลูกจา้งชัว่คราว กลา้แจง้ขอ้กงัวล ขอค าแนะน า ร้องเรยีนหรอืรอ้งทุกข ์หรอืกล้าเขา้ร่วมเป็นพยานหรอืมสี่วนร่วมในกระบวนการ
สบืสวนสอบสวนการฝ่าฝืนมาตรฐานจรยิธรรม โดยไมต่อ้งเกรงกลวัวา่จะไดร้บัการตอบโต ้  

จากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ขึ้น สุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานเป็นเรื่องที่ไทยยูเน่ียนให้ความ
ส าคญัที่สุดเป็นอนัดบัแรก มกีารใช้ระบบการตรวจสอบและมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดัทัว่โลก รวมถงึมกีารทดสอบและติดตามผู้ที่มกีาร
สมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วยอย่างเขม้งวด มนีโยบายการแบ่งแยกสถานทีท่ างานเพื่อลดความเสีย่งของการปนเป้ือนขา้มสถานทีท่ างาน การเขม้งวด
การเดินทางเพื่อธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และแนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้านเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยั 

ภายใต้เสาหลกัเรื่องผู้คนและชุมชน ไทยยูเน่ียนมคีวามมุ่งมัน่ที่จะช่วยพฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่อาศยัและ
ท างานในพืน้ที่ที่ด าเนินธุรกจิอยู่ โดยรวมถงึการท าความสะอาดสภาพแวดล้อมทางทะเล และการท างานเพื่อยุตคิวามหวิโหยผ่านการบรจิาค
อาหาร  และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชุมชนที่ประสบภยัพิบัติ ไปจนถึงการให้ความรู้แก่เด็ก และให้ข้อมูลทางด้านโภชนาการแก่
ผูบ้รโิภคและชุมชนท้องถิน่ และจากการเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กไ็ดม้กีารบรจิาคไปยงัชุมชนทัว่โลก ซึง่ประกอบดว้ย
การบรจิาคผลติภณัฑอ์าหารจากแบรนด ์SEALECT และ FISHO ในประเทศไทย แบรนด ์King Oscar ในประเทศจนีที่มอบผลติภณัฑป์ลาทูน่า
ใหก้บัโรงพยาบาลในประเทศจนี แบรนด ์MerAlliance และแบรนด ์Petit Navire ที่ประเทศฝรัง่เศสสนับสนุนผลติภณัฑ์ใหก้บั Age UK ซึ่งเป็น
ชุมชนผูสู้งอายุ และแบรนด ์Chicken of the Sea บรจิาคผลติภณัฑ์อาหารมากกว่า 500,000 ชิ้น เพื่อบรรเทาทุกขผ์ูเ้ดอืดรอ้นในสหรฐัอเมรกิา 
นอกจากน้ีเรายงัท างานร่วมกบัพนัธมติรต่างๆ เพื่อใหค้วามรูใ้นการท างานเช่น การอบรมสุขภาพและความปลอดภยั และเมื่อปีที่แล้ว ไทยยู
เน่ียนได้เปิดศูนย์เตรยีมความพร้อมเด็กก่อนวยัเรยีน แห่งที่ 5 ในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อช่วยเตรยีมความพร้อมบุตรของแรงงานข้ามชาติ
ส าหรบัเข้าเรยีนในระบบการศึกษาของไทย ทัง้น้ีเรื่องของการศึกษาจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายประการที่ 8 ของการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ 

หว่งโซ่อุปทาน  

ไทยยูเน่ียนมคีวามมุ่งม ัน่ทีจ่ะด าเนินการจดัหาวตัถุดบิดว้ยความโปรง่ใสใ่นห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรม
ที่มคีวามซบัซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการท าประมงแบบจบัหรอืการท าประมงแบบเพาะเลี้ยง ด้วยความซบัซ้อนของอุตสาหกรรมจึงตระหนักถึง
ความส าคญัของการด าเนินการเชงิรุกเพื่อรบัมอืต่อประเดน็ทีเ่กดิขึน้ใหม่และประเดน็ที่ยงัคงอยู่ต่อเน่ือง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่มี
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การเปลี่ยนแปลง การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เป็นหวัใจของการด าเนินงานดา้นจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบภายใต้กลยุทธค์วาม
ยัง่ยนื SeaChange® ซึง่มคีวามส าคญัต่อการจดัการธรุกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ 

การตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งที่มาของวตัถุดบิเป็นเรื่องส าคญัในการปรบัปรุงแนวทางดา้นความโปร่งใส และการด าเนินงานของ
ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทัง้หมด เมื่อมกีารตรวจสอบย้อนกลบั เราสามารถสอบกลบัทุกผลิตภณัฑ์ตัง้แต่การจบัไปจนถึงผลิตภณัฑ์พร้อม
บรโิภค และสามารถมัน่ใจว่าคู่ค้าปฏบิตัติามพนัธกิจดา้นความยัง่ยนืเหมอืนกบัไทยยูเน่ียน หากปราศจากระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัอย่าง
เต็มรูปแบบในห่วงโซ่อุปทานแล้ว จะไม่สามารถเริม่ต้นท าความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้ ดว้ยเหตุน้ี จงึถอืว่าการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัเป็นหวัใจส าคญัของกลยทุธ ์SeaChange® 

แผนงานการจดัหาวตัถุดบิด้วยความรบัผดิชอบ มไิด้มุ่งเน้นเพยีงการตรวจสอบย้อนกลบัเท่านัน้ แต่เน้นเรื่องของการมสี่วนร่วมอีก
ดว้ย เมื่อปีที่แล้ว ไดม้กีารออกนโนบายเพื่อการจดัการวตัถุดบิปลาทูน่าด้วยความรบัผดิชอบ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารมสี่วนร่วมการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลกัดนัการพฒันาด้านความยัง่ยนืทุกแง่มุมในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ือง มองคู่ค้าเป็นหุ้นส่วน สนับสนุนและ
ส่งเสรมิคู่ค้าให้สามารถปฏิบตัติามมาตรฐานระดบัสูงของลูกค้า และความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ มกีารท างานต่อเน่ืองกบั Global 
Dialogue on Seafood Traceability (GDST) เพื่อสนับสนุนการทดลองมาตรฐาน GDST 1.0 ในห่วงโซ่อุปทานของการท าประมงแบบจบัจาก
ธรรมชาต ิและการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า รวมถงึการทดสอบมาตรฐานการท างานร่วมกนั   

วธิกีารบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัมุ่งเน้นไปที่การจดัหาวตัถุดบิประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า เน่ืองจากกระบวนการ
เหล่าน้ีมโีอกาสสงูทีจ่ะน ามาซึ่งความเสีย่ง นอกจากน้ี ยงัตระหนักถงึความจ าเป็นในการบรหิารระบบห่วงโซ่อุปทานในส่วนของวตัถุดบิประเภท
อื่น ตัง้แต่บรรจุภณัฑ์ไปจนถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่อาหารทะเล และการขนส่ง ไทยยูเน่ียนยงัท างานต่อเน่ือง ร่วมกบัพนัธมิตรในเชิงลึกเพื่อ
เขา้ถงึและเขา้ใจในการจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนพฤศจกิายน 2563 ไทยยูเน่ียนท างานร่วมกบัผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกประเมิน
เรอืประมงที่จดัหาวตัถุดิบว่า มีการด าเนินการตามแนวปฏิบตัิด้านแรงงานบนเรือประมง โดยขอบเขตจะเน้นเรื่องการจดัซื้อปลาทูน่าและ
ประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมประเภทของอุปกรณ์จบัปลาชนิดต่างๆ เช่น เรอือวนลอ้ม เรอืเบด็ตวดั และเรอืเบด็ราวที่จบัอยู่บรเิวณมหาสมุทร
แปซิฟิค มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอนิเดยี การประเมนิน้ีได้ท าการสมัภาษณ์ลูกเรอืมากกว่า 850 คน มกีารตรวจสอบเรอืประมง
มากกว่า 180 ล า ตรวจสอบคู่คา้กว่า 40 ราย และประสบความส าเรจ็ในการพฒันาวธิกีารใหม่ที่ช่วยใหก้ารตรวจสอบสามารถด าเนินการต่อไป
ได้หลงัสถานการณ์โรคโควิด-19 เมื่อปลายปี 2562 ไทยยูเน่ียนได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงร่วมกนักบัลูกค้าประกอบด้วย Nestle, The J.M. 
Smucker Company และ Mars Petcare เพื่อลงทุนในโครงการทีพ่ฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างานของชาวประมงบนเรอืประมงร่วมกนั  

เรายงัคงท างานหนักเพื่อผลกัดนัใหก้ารเปลีย่นแปลงเชงิบวกอย่างจรงิจงัผ่านสว่นต่างๆ มากมายในอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถงึ
การปรบัปรุงหว่งโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์ส าหรบัท้องทะเลและสิง่มชีวีติในทะเล และเพื่อสทิธขิองคนที่ท างานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ไดม้ี
การน านโยบายต่างๆ มาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณคา่เพื่อส่งมอบคุณค่านัน้ไปยงัผูม้สี่วนไดเ้สยี ตวัอย่างเช่น แนวปฏบิตัเิรื่องการตรวจสอบยอ้นกลบั 
จะท าให้สามารถติดตามทุกผลติภณัฑ์ ตัง้แต่การจบัไปจนถึงผลิตภณัฑ์พรอ้มบรโิภค อกีทัง้ยงัท าให้ม ัน่ใจได้ว่า คู่ค้าปฏิบตัิตามพนัธกิจด้าน
ความยัง่ยนืเหมอืนกบัไทยยูเน่ียนเช่น การใช้นโยบายต่อต้านกลโกงและภยัคุกคามอาหารเพื่อป้องกนัห่วงโซ่การผลติอาหารจากการปลอมปน
อาหารโดยเจตนา ดว้ยระบบการจดัการทีเ่ขม้แขง็ในการต่อสูก้บักลโกงอาหาร 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวม 

ยอดขายปี 2563 เท่ากบั 132,402 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลหลกั
สง่ผลใหร้ายไดป้รบัเพิม่ขึน้ รายไดปี้น้ีในรูปสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอยูท่ี่ 4,232 ลา้นเหรยีญ ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า ยิง่ไปกวา่นัน้
ปรมิาณการขายปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 จากปีก่อน โดยมเีหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่จากธรุกจิอาหารทะเลแปรรูป และธรุกจิ  

ก าไรขัน้ต้นสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ที่ 23,418 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่ปรบัเพิม่ขึน้
ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้และอตัราก าไรทีป่รบัเพิม่ขึน้ ยิง่ไปกวา่นัน้ บรษิทัยงัมกี าไรสงูสดุเป็นประวตักิารณ์เกนิกว่า 6 พนัลา้นบาทเป็นครัง้แรก โดย
มผีลก าไรสุทธทิี่ 6,246 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 64 จากปีก่อน ถงึแมห้กัค่าใช้จา่ยทางกฎหมายที่เกดิขึ้นในปี 2562 กว่า 1.4 พนัล้านบาท 
ยอดก าไรสทุธยิงัแสดงอตัราการเตบิโตทีส่งูถงึรอ้ยละ 20 จากปีก่อน บนฐานการด าเนินงานปรกต ิ 

กระแสเงนิสดอสิระปี 2563 สูงถงึ 10,375 ล้านบาท โดยมาจากผลก าไร EBITDA ที่แขง็แกร่ง การปรบัลดเงนิลงทุน และการควบคุม
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยของบรษิทัปรบัลดลงถึง 3.1 พนัล้านบาท มาอยู่ที่ 52,129 ล้านบาท อนัเป็น
ผลมาจากการช าระหน้ีสนิคนื ดงันัน้ บรษิทัสามารถลดอตัราหน้ีสนิสุทธติ่อทุนอยู่ที่ 0.94 เท่า ณ สิ้นปี ซึ่งลดลงจากระดบั 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 
2562 

ในปี 2563 ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (Ambient Seafood) มยีอดขายปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากปีก่อน โดยที่อตัราก าไรขัน้ต้นยงัได้เพิม่ขึ้น
ถงึระดบัรอ้ยละ 21.1 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 19.4 เมื่อปี 2562 เน่ืองจากอตัราก าไรที่เพิม่ขึน้ในธรุกจิอาหารทะเลแปรรูปทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและใน
ทวปียุโรป ธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้ง (Frozen and Chilled Seafood and Related Business) รายงานยอดขาย
ปรบัลดลงรอ้ยละ 5.4 จากปีก่อน จากปรมิาณการขายที่ปรบัลดลง เรายงัเหน็ธุรกิจอาหารสตัว ์ผลติภณัฑ์เพิม่มูลค่า และธุรกิจอื่น (PetCare, 
Valued-Added and Other Business) มยีอดขายเพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ 7.7 จากปีก่อน  

กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรูปยงัคงเป็นธุรกจิที่มสีดัส่วนรายไดสู้งที่สุด โดยคดิเป็นรอ้ยละ 47 ของยอดขายรวมปี 2563 เพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 44 ในปี 2562 เน่ืองจากทัง้ค่าเงนิบาทที่อ่อนตวัลงเพื่อเทยีบกบัเงินสกุลหลกัอื่น และความต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋องที่เพิม่ขึ้น
โดยเฉพาะในโลกตะวนัตก ส่วนยอดขายกลุ่มธรุกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ที่เกีย่วขอ้งนัน้คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของยอดขายรวมของ
บรษิทั และยอดขายกลุ่มธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มลูค่า และอื่นๆ ปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่อ้ยละ 15 ของยอดขายรวมของบรษิทั 
โดยเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากระดบัรอ้ยละ 14.8 ในปี 2562 

ส าหรบัยอดขายรายภูมภิาคในปี 2563 สหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นตลาดหลกัที่ใหญ่ทีสุ่ดของบรษิทั โดยมสีว่นแบ่งรายได ้คดิเป็นรอ้ยละ 
42 ของบรษิทั ภูมภิาคยุโรปมีส่วนแบ่งรายได ้คดิเป็นรอ้ยละ 29 ของยอดขายรวม โดยการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนยอดขายในทัง้สองตลาดนัน้มา
จากความต้องการผลติภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปและอาหารสตัวเ์ลี้ยงที่ปรบัเพิม่ขึน้ ส าหรบัตลาดไทย ยอดขายในประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 10 ของ
ยอดขายรวม ในขณะที่ตลาดญี่ปุ่ นยงัคงเป็นตลาดส าคญัที่มสีว่นแบ่งยอดขายคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของยอดขายรวม ในขณะทีต่ลาดอื่นๆ ซึง่รวมถงึ
ตลาดแอฟรกิาและประเทศทีเ่หลอืในเอเชยี รวมกนัมสีว่นแบ่งยอดขายทีร่อ้ยละ 14 ของยอดขายรวม 

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั ในปี 2563 ทีผ่า่นมาไดแ้ก่ : 

1. ความตอ้งการผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปูและอาหารสตัวเ์ลีย้งปรบัเพิม่ขึน้ในช่วง LOCKDOWN  

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคปรบัพฤติกรรมใหม่ มีการเว้นระยะห่าง (Social 
Distancing) และปรุงอาหารเองมากขึน้ ซึ่งส่งผลใหม้คีวามตอ้งการอาหารทะเลบรรจกุระป๋องมากขึน้ในตลาดสหรฐัอเมรกิาและทวปียโุรป ธุรกจิ
อาหารทะเลแปรรูปไดร้ายงานยอดขายปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนถงึรอ้ยละ 13.6 จากการที่ปรมิาณการขายปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.9 ยิง่ไปกว่า
นัน้ยอดขายธุรกิจอาหารสตัว์ ผลิตภณัฑ์เพิม่มูลค่า และธุรกิจอื่น ยงัมยีอดขายเพิม่ขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 จากปีก่อน ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากผู้คนใช้
เวลากบัสตัวเ์ลีย้งมากขึน้ในช่วง Lockdown 
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2. การลงทุนเชงิกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์รายงานผลประกอบการทีท่า้ทาย  

จากปี 2559 ที่ไดเ้ขา้ลงทุนเชงิกลยุทธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์(Red Lobster) คดิเป็นมูลค่าการลงทุนทัง้สิน้ 575 ล้านเหรยีญสหรฐั โดย
ธรุกจิดงักล่าวมยีอดขาย 2.45 พนัล้านเหรยีญสหรฐัและมสีาขากวา่ 750 สาขาทัว่โลกทัง้ในรปูแบบของรา้นของบรษิทัเองและในรปูแบบของแฟ
รนไชส ์ในปี 2563 เงนิลงทุนดงักล่าวได้สรา้งผลขาดทุนเป็นมูลค่าสุทธ ิ408 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ Lockdown ส่งผลใหม้ขีอ้จ ากดัใน
การเปิดใหบ้รกิารของรา้นอาหารทัว่ประเทศ  

3. ความผนัผวนของคา่เงนิ 

ยอดขายของไทยยูเน่ียนกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยหลกัๆ เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เงนิยูโร และเงนิ
ปอนด ์ตามล าดบั ในระหว่างปีค่าเงนิบาทได้อ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลหลกัอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจงึมยีอดขายปี 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.9 จากปีก่อนหน้า แต่อย่างไรกด็ ีหากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายปี 2563 ยงัคงปรบัตวัขึน้รอ้ยละ 3.8 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน 

4. กระแสเงนิสดอสิระทีแ่ขง็แกรง่ สง่ผลใหช้ าระหน้ีคนืต่อเน่ือง  

กระแสเงนิสดอสิระจ านวน 10,375 ล้านบาท เป็นผลมาจากก าไรที่ปรบัตวัดขีึน้ ลดการลงทุน และการควบคุมสนิคา้หมนุเวยีนอย่างมี
ประสทิธภิาพ กระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถช าระหน้ีคนืไดก้ว่า 3 พนัล้านบาท อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่
0.94 เท่า ณ สิน้ปี 2563 ลดลงจากระดบั 1.07 เท่า ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัไดบ้รรลุเป้าหมายอตัราส่วนหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที ่1.0 - 1.1 
เท่า ดงันัน้จงึสง่ผลให ้บรษิทัมสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ขึน้และมคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารและวางแผนการลงทุนมากขึน้ 

กลุ่มธรุกิจอาหารทะเลแปรรปู 

กลุ่มธรุกจิอาหารทะเลแปรรปูมยีอดขายในปี 2563 ทัง้สิน้ 62,724 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 จาก 55,221 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า 
ในขณะที่ปรมิาณการขายได้ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.9 จากปี 2562 มาอยู่ที่ 392,563 ตนั ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผู้บรโิภคปฏิบตั ิ
Social Distancing และปรงุอาหารเองมากขึน้ ซึ่งส่งผลใหม้คีวามต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋องมากขึน้ ซึ่งยอดขายที่ปรบัตวัขึน้ดงักล่าวยงั
สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัเพิม่ขึน้จากปีก่อนมาอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 21.1 ในปี 2563 เน่ืองจากอตัราก าไรที่เพิม่ขึน้ในธรุกจิอาหารทะเลแปรรูป
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและในทวปียโุรป 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าพนัธุท์้องแถบ (Skipjack) (จากมหาสมุทรแปซฟิิกตะวนัตก/ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ) ในปี 2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 
มาอยูท่ี ่1,385 เหรยีญสหรฐัต่อตนั เทยีบกบั 1,209 เหรยีญสหรฐัต่อตนั ในปีก่อน 

กลุ่มธรุกิจอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสินค้าท่ีเก่ียวข้อง 

มยีอดขายในปี 2563 ทัง้สิน้ 49,605 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.4 จาก 52,424 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า โดยการลดลงของยอดขายนัน้มี
สาเหตุหลกัมาจากการที่ราคากุ้งปรบัตวัลดลงระหว่างปี และภาวะโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจให้บรกิารอาหาร (Food 
Service) ตลอดทัง้ปี ส่งผลให้ปรมิาณขายผลิตภณัฑ์กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิค้าที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 5.4 มาอยู่ที ่
262,924 ตนั ในปี 2563 

ในปี 2563 ราคากุ้งปรบัลดลงจากปีก่อนหน้า โดยราคาวตัถุดบิกุ้งขาวเฉลีย่อยู่ที่ 148 บาทต่อกโิลกรมั (ขนาดกุง้ 60 ตวัต่อ กโิลกรมั) 
ลดลงรอ้ยละ 0.7 จากราคาเฉลีย่ปี 2562 และอตัราก าไรขัน้ตน้กลุ่มธรุกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง กป็รบัลดลงอยูท่ี่รอ้ย
ละ 9.7 จากรอ้ยละ 10.2 ในปี 2562 

ธรุกิจผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมลูค่า และอ่ืนๆ 

ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มูลค่า และอื่นๆ ยอดขายเท่ากบั 20,073 ล้านบาท โดยปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน และมปีรมิาณขายปรบัเพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนัที่รอ้ยละ 2.8 อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกจิในปี 2563 ยงัปรบัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 26.7 
เพิม่ขึน้จากระดบัรอ้ยละ 21.6 ในปี 2562 เน่ืองจากผูค้นใหค้วามส าคญัและใชจ้่ายกบัสตัวเ์ลีย้งมากขึน้และการมุง่เปิดตวัสนิคา้ใหม่ๆ และสนิคา้
นวตักรรมต่างๆ ทีม่อีตัราก าไรสงูขึน้  
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การจดัการทางการเงินและการลงทุน 

ปี 2563 ไทยยเูน่ียนไดด้ าเนินกจิกรรมทางการเงนิและการลงทุนทีส่ าคญั ดงัน้ี : 

1) ไทยยเูน่ียนลงทุน 4 บรษิทัฟู้ดเทคสตารท์อพัผา่นกองทุน VENTURE FUND 

ไทยยูเน่ียนไดส้นบัสนุนการสรา้งระบบนิเวศธุรกจิเพื่อที่จะสนบัสนุนกจิกรรมฟู้ดเทคสตารท์อพัเพื่อที่จะสนับสนุนการเตบิโตของธรุกจิ
อาหาร เรายงัคงสนบัสนุนโครงการ SPACE-F ซึ่งเป็นเป็นโปรแกรมการพฒันาสตารท์อพัดา้นอาหารในระดบันานาชาตทิี่เกดิขึน้ในประเทศไทย
เป็นกลุ่มทีส่องแลว้  

ในปี 2563 ไทยยูเน่ียนประกาศลงทุนใน 4 บรษิทั ด้วยกนัได้แก่ บริษทั อลัเคม ีฟู้ดเทค บรษิทัสงิคโปร์ที่ท าธุรกิจนวตักรรมอาหาร
ส าหรบัผู้ป่วยเบาหวาน บรษิัท มนันา ฟู้ดส์ จ ากดั บริษัทโปรตีนจากแมลงและอีคอมเมิร์ซ จากสหรฐัอเมริกา บริษัท ไฮโดรนีโอ บริษัท
เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ทีด่ าเนินธรุกจิในประเทศไทยและเยอรมนัและบรษิทั วสิไวรส์ นิวโปรตนี อกีหน่ึงบรษิทัเงนิทุนสญัชาตสิงิคโปร ์
ทีท่ าธรุกจิบรหิารกองทุนทีม่องหาโอกาสความร่วมมอืและรว่มลงทุนในเทคโนโลยอีาหาร 

2) ไทยยเูน่ียนรว่มมอืกบัไทยเบฟเวอเรจจดัตัง้กจิการรว่มคา้ 

บจ. ไทยยเูน่ียน อนิกรเีดยีนท ์และบจ. เบฟเทค (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ) ไดร้ว่มกนัจดัตัง้ บจ. ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
ยไูนเตด็ เพื่อร่วมลงทุนและร่วมมอืในการพฒันาสนิคา้ผลติภณัฑอ์าหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยไทยยูเน่ียน ถอืหุน้รอ้ย
ละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดในกจิการร่วมคา้  

3) ไทยยเูน่ียนเพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ในกจิการร่วมคา้ในรสัเซยีเป็นรอ้ยละ 90 

ไทยยเูน่ียนไดป้รบัเพิม่สดัส่วนการถอืหุ้นขึน้รอ้ยละ 45 ในกจิการร่วมคา้ในรสัเซยี TUMD Luxembourg S.a.r.l (“TUMD”) จากเดมิที่
มกีารเขา้ซื้อรอ้ยละ 45 ในปี 2561 โดยหลงัจากการเขา้ซื้อ จะใหม้สีดัส่วนการถอืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 90 ใน TUMD โดย TUMD เป็นนิตบิุคคลที่
เป็นเจา้ของบรษิทัในประเทศรสัเซยี 3 บรษิทัซึง่เป็นผูน้ าการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑป์ลาทูน่ากระป๋องชัน้น าในประเทศรสัเซยี 

แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

ไทยยูเน่ียนมวีสิยัทศัน์ที่จะเป็นผูน้ าในธุรกจิอาหารทะเลที่น่าเชื่อถอืที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแล และรกัษาทรพัยากรต่างๆ เพื่อ
รกัษาใหค้งไวแ้ก่คนรุน่หลงั เรายงัมุ่งที่จะสง่มอบคุณค่าทางสารอาหารที่ดผี่านผลติภณัฑท์ี่มกีารจดัหามาอย่างมคีวามรบัผดิชอบสู่ผูบ้รโิภคทัว่
โลก เพื่อทีจ่ะสรา้งคณุคา่ทีย่ ัง่ยนืต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั  

เรายงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลประกอบการของบรษิทัซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายปี 2568 ที่จะสรา้งผลก าไร EBITDA ที่ 450-550 
ลา้นเหรยีญสหรฐั อกีทัง้ยงัคงมุง่ม ัน่ทีจ่ะใช้นวตักรรมเป็นปัจจยัที่สรา้งความแตกต่างจากผูค้า้รายอื่น และยงัคงใหค้วามส าคญักบัความยัง่ยนืใน
ทุกๆ การตดัสนิใจทางธรุกจิ 

แนวทางในปี 2564 ไทยยเูน่ียนจะมุ่งเน้นไปทีก่ารเตบิโตของยอดขายรอ้ยละ 3-5 จากปีก่อน โดยตัง้เป้าทีจ่ะรกัษาอตัราก าไรขัน้ต้นที่
ระดบัประมาณรอ้ยละ 17 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารต่อยอดขายจะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 11-12 และคาดว่าอตัราดอกเบี้ย
สทุธจิะไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัจากปีทีผ่า่นมา 

ในปี 2564 เป็นต้นไป ไทยยูเน่ียนมีแผนที่จะใช้เงนิลงทุนจ านวน 6 พนัล้านบาท ส าหรบัการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ รวมทัง้การ
พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบนั เพื่อให้สามารถเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยการลงทุนหลกัในปีน้ีคอืการลงทุนในโรงงาน
อาหารส าเรจ็รูป และโรงงาน Protein Hydrolysate และ Collagen Peptide ในประเทศไทย และยงัมแีผนจะลงทุนสรา้งหอ้งเยน็ส าหรบัโรงงาน
ในประเทศกานา ยิ่งไปกว่านัน้ยงัมุ่งลงทุนในเครื่องจกัร อุปกรณ์ และอาคารอื่นๆ ทัง้น้ีการใหค้วามส าคญักบัการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง จะ
ช่วยสง่ผลใหส้ถานะทางการเงนิเขม้แขง็ขึน้จากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดรบั 

ไทยยูเน่ียนยงัคงมุ่งมัน่ที่จะรกัษาอตัราจ่ายเงนิปันผลในระดบัสูงโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสทุธใินแต่ละปี และบรษิทัจะแบ่งจา่ยเงนิปันผลเป็น 2 งวด 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 1.66 1.37 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.39 0.55 0.45 

อตัราส่วนโครงสร้างของทุน       

อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.10 1.74 1.59 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)* 1.44 1.16 1.05 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)* 1.40 1.07 0.94 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 3.96 4.06 5.22 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.92 0.89 0.92 

อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 2.81 2.82 2.89 

อตัราสว่นการหมนุเวยีนของลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 9.56 9.56 11.11 

อตัราสว่นการหมนุเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 8.54 8.49 9.64 

จ านวนวนัหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (วนั) 128 128 125 

จ านวนวนัหมนุเวยีนของลูกหน้ีการคา้ (วนั) 38 38 32 

จ านวนวนัหมนุเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ (วนั) 42 42 37 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 14.2 15.9 17.7 

อตัราก าไร EBITDA (รอ้ยละ) 8.3 9.5 9.8 

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 3.9 4.1 4.7 
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อตัราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ (รอ้ยละ) 11.9 9.0 14.1 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ)** 5.6 4.6 6.3 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุนเฉลีย่ 7.7 6.5 9.2 

ข้อมลูต่อหุ้น       

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานปกตติ่อหุน้ (บาท) 1.09 0.80 1.26 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.47 0.72 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 8.95 8.9 9.69 

* หน้ีสนิ คอื หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยเท่านัน้ 
** อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์คอื ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษ/ีสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 

บทวิเคราะหง์บการเงิน 

ยอดขาย 

ยอดขายปี 2563 เท่ากบั 132,402 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 จากปีก่อน เน่ืองจากการด าเนินงานทีแ่ขง็แกรง่ของธุรกจิหลกัและค่าเงนิบาทที่
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงนิสกุลหลกั บรษิทัไดบ้นัทึกยอดขายในรูปสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัคดิเป็นมูลค่า 4,232 ล้านเหรยีญ ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.0 จากปีก่อน ยิง่ไปกว่านัน้ปรมิาณการขายยงัปรบัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.6 จากปีก่อน โดยกลุ่มธรุกจิอาหารทะเลแปรรูปและกลุ่มธุรกจิอาหารสตัว์
เลีย้งมยีอดขายเตบิโต 

กลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรูปมสีดัส่วนยอดขายสูงสุดที่รอ้ยละ 47 ในปี 2563 โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 จากปีก่อน เน่ืองจากการที่ค่าเงนิบาท
อ่อนคา่ลงเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลหลกั และความต้องการอาหารทะเลบรรจกุระป๋องเพิม่ขึน้ในประเทศทางตะวนัตก ขณะเดยีวกนัสดัสว่นยอดขาย
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสินค้าที่เกี่ยวข้องปรบัลดลงคดิเป็นร้อยละ 38 ของยอดขายรวม ลดลงจากร้อยละ 42 ในปี 2562 
เน่ืองจากปรมิาณการขายของธุรกิจกุ้งและแซลมอนที่ปรบัลดลง ส่วนกลุ่มธุรกิจอาหารสตัว์ ผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่นนัน้มสีดัส่วน
ยอดขายรอ้ยละ 15 โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 14.8 ในปี 2562 

ตลาดสหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นตลาดใหญ่ที่สดุของบรษิทั โดยมสีดัสว่นยอดขายรอ้ยละ 42 ของยอดขายรวม เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 40 ของยอดขาย
รวมในปีก่อน เป็นผลมาจากยอดขายผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปูและอาหารสตัวเ์ลี้ยงเพิม่ขึน้ และค่าเงนิเหรยีญสหรฐัที่แขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบ
กบัค่าเงนิบาท ตลาดยุโรปเป็นตลาดอนัดบัสองตามยอดขาย โดยมสีดัส่วนยอดขายรอ้ยละ 29 ซึ่งเพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 28 ในปีก่อน เน่ืองจาก
คา่เงนิยโูรและปอนดส์เตอรล์งิที่แขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิบาทในปี 2563 สดัส่วนยอดขายในประเทศไทยปรบัลดลงเป็นรอ้ยละ 10 จากรอ้ยละ 
12 ในปีก่อน เน่ืองจากได้รบัผลกระทบจากภาวะการท่องเที่ยวที่หดตวัลงจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลง และตลาดญี่ปุ่ นคดิเป็นสดัส่วน
ยอดขายรอ้ยละ 5 ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน 

สดัส่วนรายไดข้องธุรกจิแบรนด์เตบิโตมากกว่าธุรกจิรบัจา้งผลิตเล็กน้อยส่งผลใหส้ดัส่วนยอดขายของทัง้สองธุรกิจอยู่ที่รอ้ยละ 42 และรอ้ยละ 
58 ตามล าดบั ยอดขายธุรกจิแบรนดป์รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.4 จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากยอดขายแบรนดส์ว่นมากมาจากประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
ทวปียุโรป และยงัไดอ้านิสงคจ์ากค่าเงนิสกุลหลกัแขง็คา่ขึน้เมื่อเทยีบกบัคา่เงนิบาทอกีดว้ย ยอดขายธุรกจิรบัจา้งผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 จากปี
ก่อน เน่ืองจากราคาวตัถุดบิเพิม่ขึน้และปรมิาณขายของธุรกจิรบัจา้งผลติยงัคงเตบิโตรอ้ยละ 5.6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า  
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ก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่23,418 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 จากปีก่อน เน่ืองจากยอดขายทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้พรอ้มอตัรา
ก าไรทีป่รบัดขีึน้เช่นกนั  

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมอีตัราก าไรขัน้ต้นที่ระดบัรอ้ยละ 21.1 เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 19.4 ในปีก่อน การเพิม่ขึ้นของอตัราก าไรนัน้เกดิขึน้จาก
ยอดขายทีป่รบัเพิม่ขึน้ และสดัสว่นการขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรสงูเพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัดขีึน้จากปีก่อน 

ธรุกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เย็น และสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้ง มอีตัราก าไรที่รอ้ยละ 9.7 ลดลงจากรอ้ยละ 10.2 ในปีก่อน การปรบัตวัลดลงของอตัรา
ก าไรดงักล่าวเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการอาหาร แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมิได้รบั
ผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัยงัคงมาตรการสขุอนามยัทีเ่ขม้งวดในทุกกจิกรรมการท างาน 

อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารสตัว์ ผลิตภณัฑ์เพิม่มูลค่า และธุรกิจอื่นได้ปรบัฟ้ืนตวัขึ้นมาอยู่ที่ระดบัร้อยละ 26.7 เน่ืองจากยอดขายปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 และมปีรมิาณขายปรบัเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนัทีร่อ้ยละ 2.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A) 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารต่อยอดขายในปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 11.8 ซึ่งลดลงจากระดบัรอ้ยละ 12.9 ในปีก่อน โดยการปรบั
ลดลงของอตัราสว่นดงักล่าวนัน้มสีว่นมาจากคา่ใช้จา่ยทางกฎหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิาประมาณ 1.9 พนัล้านบาทซึ่งไดม้กีารบนัทกึในไตร
มาส 2/2562 หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายดงักล่าว อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารต่อยอดขายในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 
11.4 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

บรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานที่ 7,821 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 103 จากปีก่อน อนัเป็นผลมาจากการปรบัเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน
งานและกลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ก าไร EBITDA (ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมและการด้อยค่าสนิทรพัย์) ปี 2563 อยู่ที่
ระดบั 12,959 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราก าไรทีป่รบัตวัดขีึน้ 

รายได้อ่ืน (รวมส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทัร่วม) 

บรษิทัมรีายไดอ้ื่นในปี 2563 ที่ 1,602 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.5 จากปีก่อน เน่ืองจากรายไดด้อกเบี้ยรบัจาก Convertible Preferred Units 
ของ Red Lobster นัน้ ยงัทรงตวัจากปีก่อน 

ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทับนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลงรอ้ยละ 81 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน มาอยูท่ี่ 90 ลา้นบาท เน่ืองจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นต ่าลง 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 1,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน การปรบัลดลงดงักล่าว มาจากการออกหุ้นกู้ชัว่นิรนัดร ์
(Perpetual Bond) ในไตรมาส 4/2562 สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้สทุธปิรบัลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 2.91 จากรอ้ยละ 3.27 ในปี 2562 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ในปี 2563 บรษิทับนัทกึภาษจี่ายมูลคา่ 724 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 158 ลา้นบาทในปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัรายงานผลประกอบการทีป่รบัตวัดี
ขึน้ในปี 2563 อตัราภาษสีทุธปีิ 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 9.9 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 3.6 ในปี 2562  
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ก าไรสทุธิ 

ก าไรสุทธิปี น้ีปรบัสูงเกินระดับ 6 พันล้านบาทเป็นครัง้แรกโดยอยู่ที่ 6,246 ล้านบาท ปรบัเพิ่มขึ้น 64% จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากผล
ประกอบการที่แขง็แกร่งตลอดปี โดยแมจ้ะแยกค่าใช้จา่ยทางกฎหมายที่เกดิขึน้ในไตรมาส 2/2562 ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปรกตปีิ 2563 
กย็งัแสดงการเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึ 20% จากปีก่อน อตัราก าไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 4.7 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 4.1 ในปีก่อน 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 อยูท่ี ่144,575 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 จาก 141,909 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 

• ลูกหน้ีการคา้สทุธอิยูท่ี ่11,312 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.7 หรอื 1,220 ลา้นบาท จาก 12,532 ล้านบาท ในปี 2562 อตัราส่วนการ
หมนุเวยีนของลูกหน้ีเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่11.11 เท่า จากปี 2562 เน่ืองจากบญัชคีา้งรบัเฉลีย่ลดลงและยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ระยะเวลาการ
เกบ็หน้ีเฉลีย่ในปี 2563 ลดลงจากปีทีแ่ลว้อยูท่ี ่32 วนั จาก 38 วนัในปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัสามารถพฒันาความสามารถในการเรยีก
ช าระลูกหน้ีการคา้ไดด้ขีึน้จากปีก่อน 

• แมว้า่ยอดขายจะปรบัเพิม่ขึน้ จ านวนวนัหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอืในปี 2563 ปรบัลดลงอยูท่ี ่125 วนัจากระดบั 128 วนัในปีก่อน 
เน่ืองจากการจดัการสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพจากความตอ้งการสนิคา้ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืสทุธปิรบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.5 มาอยูท่ี ่38,546 ลา้นบาท ณ สิน้ปี ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคาวตัถุดบิที่ปรบัเพิม่ขึน้  

• อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิทรพัยป์รบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยมาอยูท่ี ่0.92 เท่า จาก 0.89 เท่าในปี 2562 เป็นผลจากยอดขายเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.9 จากปีก่อน 

• อตัราสว่นสภาพคล่องในปี 2563 อยูท่ี ่1.37 เท่า ลดลงจาก 1.66 เท่าในปี 2562 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระคนืภายใน 1 ปี ณ สิน้ปี หน้ีสนิระยะสัน้ และการรไีฟแนนซห์น้ีสนิทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี 2563 

• ณ สิน้ปี 2563 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ มมีลูคา่รวม 26,691 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั 25,910 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 
เน่ืองจากการลงทุนปรกตใินช่วงปี 2563 

หน้ีสินรวม 

หน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2563 มมีลูคา่ 88,838 ล้านบาท ลดลง 1,276 ลา้นบาท จาก 90,114 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 

• เจา้หน้ีการคา้ในปี 2563 มมีูลค่า 10,770 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.1 จาก 11,844 ลา้นบาท ในปี 2562 ขณะที่ระยะเวลาการช าระหน้ี
เฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 37 วนัจากปีก่อนหน้าเน่ืองจากการจดัการเงื่อนไขการซื้อจากคู่คา้ (Supplier) และการจดัการสนิเชื่อคู่คา้ได้อย่างดี
สม ่าเสมอ โดยอตัราการหมนุเวยีนของเจา้หน้ี ปี 2563 อยูท่ี ่9.64 เท่า เมื่อเทยีบกบั 8.49 เท่าในปีก่อน 

• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.4 เป็น 13,465 ลา้นบาท จาก 11,277 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562  

• หน้ีสนิระยะยาวปรบัลดลงรอ้ยละ 17.4 มาอยู่ที่ 36,862 ล้านบาท จาก 44,625 ล้านบาทจากการช าระหน้ีคนืเน่ืองจากบรษิทัมกีาร
บนัทกึก าไร EBITDA ที่สูงและควบคุมงบการลงทุนในปี 2563 ยิง่ไปกว่านัน้หน้ีสนิระยะยาวส่วนหน่ึงไดม้กีารปรบัสถานะเป็นหน้ีสนิ
ระยะยาวทีม่กี าหนดช าระใน 1 ปีเน่ืองจากใกลค้รบก าหนดช าระ 

• หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยมมีลูคา่รวม 58,415 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 จาก 59,905 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยสดัส่วนหน้ีสนิระยะ
ยาว (รวมหน้ีสนิทีจ่ะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) คดิเป็นรอ้ยละ 77 ของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

• ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทั มมีูลค่ารวม 52,185 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,762 ล้านบาทจาก 48,423 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เน่ืองจาก
บรษิทัมกี าไรสทุธ ิและสง่ผลใหก้ าไรสะสมปรบัเพิม่ขึน้ในระหวา่งปี  

• อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2563 ลดลงมาอยูท่ี่ 1.59 เท่า จาก 1.74 เท่า ณ สิน้ปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัมกี าไร
สทุธทิีแ่ขง็แกรง่และมกีารช าระหน้ีคนือยา่งต่อเน่ือง  
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• เน่ืองจากผลก าไรทีด่ขีึน้และความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกรง่ บรษิทัไดท้ าการซือ้หุน้คนืมูลคา่รวม 1.5 พนัลา้นบาท 
ช าระหน้ีสนิ 3.0 พนัลา้นบาท และยงัสามารถลดอตัราหน้ีสนิสทุธติ่อทุนไดม้าอยูท่ี่ 0.94 เท่า ณ สิน้ปี ซึ่งลดลงจาก 1.07 เท่า ณ สิน้ปี
ก่อน 

• ในปี 2563 อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุนเฉลี่ย (ROCE) อยู่ที่รอ้ยละ 9.2 หรอืเพิม่ขึน้อย่างมากจากระดบัรอ้ยละ 6.5 ในปี 2562 มี
สาเหตุหลักจากอัตราก าไรที่ปรบัเพิ่มขึ้นจาก EBIT ถึงร้อยละ 38.9 จากปีก่อน รวมถึงอัตราผลตอบแทนในปี 2562 ยงัได้รบั
ผลกระทบจากคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิามลูคา่ 1.4 พนัลา้นบาทอกีดว้ย  

กระแสเงินสด 

• บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2563 คิดเป็น 13,432 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีก าไรจากการ
ด าเนินงานในระดบัสูง (EBITDA ปี 2563 คดิเป็น 12,959 ล้านบาท) ยิง่ไปกว่านัน้การจดัการสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้นส่งผลให้จ านวนวนัของสนิค้าคงคลงัลดลงเป็น 125 วนั จาก 128 วนัในปีก่อน และจากยอดขายที่ปรบัตวัสูงขึน้มากกว่าการ
เพิม่ขึน้ของมลูคา่สนิคา้คงคลงั สง่ผลใหอ้ตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

• เงนิสดสุทธทิี่ใช้ในกจิกรรมการลงทุนอยูท่ี่่ 3,736 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบัการลดงบเงนิลงทุนลงมาอยู่ที่ 3,700 ล้านบาท (จากเดมิ
ทีต่ ัง้ไวท้ี ่4,900 ลา้นบาทในช่วงตน้ปี)  

• บรษิทับนัทกึเงนิสดจ่ายสุทธสิ าหรบักจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 8,203 ล้านบาทในปี 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากการช าระคนืหน้ี การ
จา่ยดอกเบีย้จา่ยอนัเกีย่วเน่ืองกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน และรายไดร้บัทีล่ดลงจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  

• จ านวนเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิสดและรายการเทียบเท่า มเีงนิสดเพิ่มขึ้น
เท่ากบั 1,597 ล้านบาท ส่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี อยู่ที่ 6,286 ล้านบาท (รวมผลกระทบจากการใช้เงนิกู้
ระยะสัน้ Overdraft) 
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5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 

5.1 ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิหลกัเป็นผูผ้ลติและสง่ออกอาหารทะเลแช่แขง็และบรรจกุระป๋อง โดยม ี
- ส านักงานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 740000 

โทรศพัท ์66(0) 3481-6500 โทรสาร 66(0) 3481-6499  
- ส านักงานกรุงเทพฯ ตัง้อยู่เลขที่  979/12 ชัน้เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์66(0) 2298-0024  โทรสาร 66(0) 2298-0443 
- ฝ่ายสื่อสารองคก์ร e-mail address : tu_corporate@thaiunion.com 
- ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์e-mail address : ir@thaiunion.com 
- ส านกัเลขานุการบรษิทั e-mail address : cg_ethics@thaiunion.com 
- เวบ็ไซต ์www.thaiunion.com   
- ทะเบยีนบรษิทัและเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีเลขที่ 0107537000891 

 
 

- นายทะเบียนหุ้นสามญั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 14 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2009-9000 
โทรสาร +66(0) 2009-9992 

- นายทะเบียนหุ้นกู้ หุน้กู้ปี 2554 ชุดที ่1-3 : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2557 ครัง้ที ่1 ชุดที ่1-4 : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2557 ครัง้ที ่2 ชุดที ่1-2 : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2559 ครัง้ที ่1 : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2559 ครัง้ที ่2 ชุดที ่1-3 : ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2560 ครัง้ที ่1 ชุดที ่1-4 : ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2562 ครัง้ที ่1 ชุดที ่1-2 : ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
หุน้กู้ปี 2562 “หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทุน” : ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้สอบบญัชี นายพงทว ีรตันะโกเศศ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื 
นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3760 หรอื  
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสขุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4599 

บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  
เลขที ่179/74 - 80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์+66(0) 2344-1000 โทรสาร +66(0) 2286-5050 

- ท่ีปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ: ไมม่ ี

บคุคลอ้างอิง 
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5.2 ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

บรษิทัไม่มขี้อมูลอื่นใดที่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั หากบรษิทัเหน็ว่า มขี้อมูลอื่นที่จ าเป็นซึ่งเป็น
ประโยชน์หรอือาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมนีัยส าคญั หรอืเพื่อความเท่าเทยีมกนัในการเขา้ถงึขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม 
บรษิทัจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กต้องและครบถว้นโดยทนัท ีเพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวประกอบการตดัสนิใจลงทุน ทัง้ทาง
ระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ส าหรบัขอ้จ ากดัของผูถ้อืหุน้ในต่างประเทศนัน้ เน่ืองจากปีที่ผ่านมา บรษิทัไม่มนีโยบายในการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุน หรอืออกใบแสดง
สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right (TSR)) จงึไมม่ขีอ้จ ากดัดงักล่าว 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยมีหน้ีสนิที่อาจจะเกดิขึ้นจากการถูกฟ้องรอ้ง ซึ่งฝ่ายบรหิารได้ใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของคดทีี่ถูกฟ้อง
แล้วและเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคี่าความเสยีหายเกิดขึน้ หรอืมผีลกระทบดา้นลบต่อทรพัย์สนิของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 
ของสว่นของเจา้ของแต่อยา่งใด โดยมคีดฟ้ีองรอ้งทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) 
เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ไดร้บัหมายเรยีกจากกระทรวงยุตธิรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพื่อให้ข้อมูลในการสอบสวนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจภุาชนะปิดผนึก โดย Tri-U ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัรฐับาลอย่างเตม็ที ่รวมถงึการมอบเอกสารและหลกัฐานอื่นตาม
หมายเรียก ทัง้น้ี Tri-U ได้รบัการผ่อนผนัแบบมีเงื่อนไข (Conditional Leniency Program) ซึ่งสถานะการผ่อนผนัแบบมีเงื่อนไขดงักล่าว
หมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้รหิารหรอืพนกังานของ Tri-U ใหค้วามรว่มมอืในขัน้ตอนของการสอบสวนจะไม่ถูกด าเนินคดหีรอืถูกเรยีก
ใหต้อ้งช าระคา่ปรบั  

นอกจากน้ี Tri-U ได้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งหลายคดีทัง้ที่ถูกด าเนินคดีแบบกลุ่มและที่ถูกฟ้องร้องโดยตรง ซึ่ งโจทก์ ได้แก่ 
รา้นคา้ปลกี รา้นขายของช า และลูกคา้หลายรายที่อา้งว่าซือ้อาหารทะเลบรรจภุาชนะปิดผนึกจาก Tri-U และจ าเลยร่วม ค าฟ้องคดแีพ่งดงักล่าว
ไดร้ะบุเรื่องการร่วมกนัก าหนด เพิม่ คงไวซ้ึ่งราคา และ/หรอื ท าใหร้าคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้คงที ่
ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการค้ามาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกนัการผูกขาด (Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) 
และละเมดิกฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ การคุม้ครองผูบ้รโิภค การประกอบการคา้ที่ไม่เท่าเทยีม และการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยโจทกม์กีารเรยีกคา่ชดเชยในความเสยีหายดงักล่าว  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัไดร้บัรูป้ระมาณการอย่างเพยีงพอ ซึ่งสอดคล้องกบัจ านวนที่คาดว่าจะจา่ยเพื่อระงบัขอ้พพิาท
ดงักล่าว 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2564 Tri-U สามารถบรรลุขอ้ตกลงในหลกัการเพื่อระงบัข้อพพิาทคดผีูกขาดทางการคา้ทัง้หมดไดส้ าเรจ็แล้ว 
โดยปัจจุบนัเหลอืเพยีงการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายเพื่อให้ศาลอนุมตัิตามขอ้ตกลงที่คู่ความได้เจรจายุตกินัแล้วเท่านัน้ การอนุมตัิ
ขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาทในคดผีกูขาดทางการคา้ดงักล่าวถอืเป็นจุดสิน้สุดของคดผีกูขาดทางการคา้ทัง้หมดของ Tri-U 
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ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดแูลกิจการ 

6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบียน โดยยดึถอืตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีอง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และน ามาพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันาใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏบิตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลและมกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่อียา่งสม ่าเสมอ โดยมกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบายตาม
โอกาส เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นไป โดยแนวปฏบิตัหิลกัๆ ของคณะกรรมการ มดีงัน้ี 

1) ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่รา้งคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยัง่ยนื 
2) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
3) เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
4) สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5) สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
6) ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
7) รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
8) สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกกลุ่มใหไ้ดร้บัการปฏบิตัทิี่ดอีย่างเท่าเทยีมกนั เน่ืองจาก
เหน็ความส าคญัของการสนับสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดจนการไดร้บัความรว่มมอืระหวา่งกนั ซึ่งจะส่งผลต่อบรษิทัใหส้ามารถสรา้งความมัง่
คัง่ สรา้งงาน และสรา้งกจิการใหม้ฐีานะการเงนิที่ม ัน่คงในระยะยาวไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัที่เป็นไปดว้ยความยัง่ยืน 
ดงันัน้คณะกรรมการจงึตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึยดึถือ
แนวทางในการปฏบิตัใิหเ้กดิความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก าหนดใหม้รีะบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏบิตัติาม 

6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท าข้อพงึปฏิบตัิที่ดเีกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน เพื่อให้ยดึถือเป็น

แนวปฏบิตัใินการท างานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และมคีวามเป็นธรรม ซึง่แนวทางดงักล่าวไดส้ื่อสารใหก้รรมการ ฝ่ายบรหิารและพนักงานทุก
คนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิซึ่งบรษิทัเชื่อวา่การให้ความส าคญักบัขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดเีหล่าน้ี จะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลใหส้งูขึน้ อกีทัง้
ส่งเสรมิความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ลงทุนในการจดัการของบรษิทั สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน จรรยาบรรณของบรษิทั มี
เน้ือหาครอบคลมุในเรื่อง ดงัน้ี 

1) ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น                                      
2) ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 
3) ความรบัผดิชอบต่อพนกังาน                                    
4) ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้และเจา้หน้ี 
5) ความรบัผดิชอบต่อการแขง่ขนัทางการคา้                 
6) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
7) ความรบัผดิชอบต่อบรษิทั 
 

8) การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั 
9) การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
10) การปกป้องและดแูลทรพัยส์นิของบรษิทั 
11) ทรพัยส์นิทางปัญญา 
12) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
13) รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบรษิทั 
14) การใชข้อ้มลูภายในและการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
15) การใหข้อ้มลูหรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสาธารณชน 
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6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งบรษิทัควรจดัให้มี
ขึน้ เพื่อช่วยส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ีการเติบโตอย่างยัง่ยนืและเป็นที่ยอมรบัจากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี
คณะกรรมการจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีอนัประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารที่มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์
และความรบัผดิชอบ มโีครงสรา้งการบรหิารงานที่มกีารควบคมุและตดิตาม ตลอดจนการถ่วงดลุอ านาจ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารงานทีม่คีวามเป็น
ธรรม มจีรยิธรรมและความโปรง่ใส ค านึงถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้น้ี เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูคา่การลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยในระดบัดีเลศิต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย และไดร้บัการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ในระดบัดเียีย่ม โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน โดยยดึถอืตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีอง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และน ามาพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันาใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏบิตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลและมกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่อียา่งสม ่าเสมอ โดยมกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบายตาม
โอกาส เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนไป และก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
รบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิ

การปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองคก์รที่สรา้งคณุคา่ใหก้จิการอย่างยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจและหน้าที่จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุน้ด้วยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั นอกจากน้ี ยงัมหีน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบั
ควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

คณะกรรมการมหีน้าที่จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบ หากมสีว่นไดส้่วนเสยีในสญัญาที่ท ากบับรษิทั หรอืถอืหุน้เพิม่ขึน้ลดลงในบรษิทัหรอื
บริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทัง้น้ีอ านาจการตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่ง
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ 

(1) เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) การเปลีย่นแปลงราคามลูคา่หุน้ หรอืเพิม่ / ลดทุนจดทะเบยีน 
(3) เพิม่จ านวนกรรมการบรษิทั 
(4) การท ารายการที่กรรมการมสี่วนได้เสยีหรอือยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระบุให้

ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และการก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุ้น ภายใต้กรอบของการมจีรยิธรรมที่ด ีและค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทยีมกนั ดงับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในหวัขอ้ 7.2.3 “บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ” สว่นที ่2 หน้า 22 

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัรวมถงึนโยบายการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยค านึงถึง
สภาวะการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในดา้นต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจของกลุ่มบรษิทั โดยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองคก์ร เพื่อใหท้ราบถงึจุดแขง็และจดุอ่อนขององคก์ร ท าใหท้ราบถงึต าแหน่งของการแข่งขนั และการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก
องค์กร ได้แก่ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม ประเดน็ทางด้านกฎหมาย และการแข่งขนัในตลาด เพื่อก าหนดและท าความ
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สว่นที ่2 หน้า 3  

เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากภายนอก ซึง่มทีัง้โอกาสและอุปสรรคต่อองคก์ร รวมถงึการสนับสนุนใหม้กีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้
เพื่อเพิม่คณุคา่ใหแ้ก่องคก์ร ทัง้น้ีเพื่อน าองคก์รไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื  

การวเิคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ดงันัน้คณะกรรมการจงึได้
สง่เสรมิใหม้กีารปลูกฝังคา่นิยมขององคก์รทีค่ านึงถึงการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ โดยการรว่มมอืกนัของพนักงาน
ทุกคนในองคก์รในการช่วยกนัพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและตระหนกัถงึความส าคญัของการเป็นองคก์รอย่างยัง่ยนื 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัได้ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่าย
จดัการน าไปปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไม่ใช่บุคคลเดยีวกนั ทัง้น้ีคณะกรรมการได้ก าหนด
บทบาทของฝ่ายจดัการ และควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั
อยา่งครบถว้นและถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ  

หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญักบับุคลากรที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงซึ่งเป็นต าแหน่งบริหารที่ส าคญั เช่น 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงต าแหน่งอื่นๆ เทียบเท่ากรรมการผู้จดัการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายของบรษิทั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึต้องก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาบุคลากร
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

หลกัปฏิบติัท่ี 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญักบัการพฒันาที่ย ัง่ยนืซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ตามเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิดงันัน้ในการเป็นผูน้ าดา้นอาหารทะเลที่ไดร้บัการไวว้างใจมากทีส่ดุในโลก การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืถอืเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธรุกจิ และยงัป็นมาตรฐานทีส่ามารถวดัไดส้ าหรบัใชเ้ป็นกรอบในการตดัสนิใจและการปฏบิตังิาน
ทีส่ าคญั ส าหรบัเป้าหมายที่จะเป็นผูน้ าในการสรา้งความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บรษิทัมกีลยุทธอ์นัประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกั
ดงัน้ี 

1. แรงงานปลอดภยัและแรงงานที่ถูกกฎหมาย – การจ้างงานที่ปลอดภยัถูกกฎหมายและมเีสรภีาพในการเลือกงานทัง้ในสถาน
ประกอบการของบรษิทั และในหว่งโซ่อุปทานซึง่มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ 

2. การจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ – การตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิเป็นเรื่องส าคญัอยา่งยิง่ในการปรบัปรุง
แนวทางเพื่อความโปรง่ใสและแนวทางการด าเนินงานของหว่งโซ่อุปทานอาหารทะเลทัง้หมด 

3. การด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบ – วธิกีารด าเนินงานของบรษิทัต้องค านึงถึงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และแสดงถึง
หน้าทีใ่นการดแูลและปฏบิตัติ่อแรงงานของบรษิทั 

4. ผู้คนและชุมชน – บรษิทัมีหน้าที่รบัผิดชอบในการพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศยัและท างานในภูมิภาคที่บรษิทัมีการ
ด าเนินธรุกจิอยู ่

5.1) การสร้างนวตักรรมและมีความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรม เน่ืองจากบรษิทัมพีนัธกจิในการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ดงันัน้ นวตักรรมคือกลยุทธห์ลกัของไทยยูเน่ียนที่ช่วยสรา้งความเจรญิเตบิโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยนื และมบีทบาท
ส าคญัในการก าหนดอนาคตการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยการจดัตัง้ศูนยน์วตักรรม หรอื Global Innovation Incubator (Gii) เป็นศูนยก์ลาง
การวจิยัและพฒันาระดบัโลกในการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์และกระบวนการผลติรปูแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิม่มูลคา่ใหก้บัธรุกจิอาหารทะเล
ของบรษิทั ท าหน้าที่ด้านงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาเชิงพื้นฐานในวตัถุดบิ เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอด



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 

 

สว่นที ่2 หน้า 4  

วตัถุดบิที่เหลือใหเ้ป็นผลติภณัฑ์ที่มมีูลค่าเพิม่ โดยเน้นความส าคญัไปที่ 1) การสรา้งเสรมิคุณภาพของผลติภณัฑ ์คุณค่าทางโภชนาการ และ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค การเร่งสร้างความยัง่ยืนของทรพัยากรโดยคิดค้นวิธีการใช้วตัถุดิบจากการประมงอย่างคุ้มค่า 2) ปรบัปรุง
กระบวนการและเทคโนโลยใีหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด และการสรา้งมูลค่าจากผลติภณัฑ์พลอยได ้และ 3) การก่อใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัองคก์รจาก
ผลงานวจิยัและการพฒันา  

ศูนยน์วตักรรมด าเนินงานอยู่บนฐานความร่วมถอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ระหวา่งผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม รฐับาลและ
นักวชิาการ โดยร่วมกนัสรา้งสรรและประสานองคค์วามรูร้ะหว่างนักวชิาการและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งใหเ้กดินวตักรรมที่จะ
เป็นประโยชน์แก่สว่นรวม 

ในฐานะที่เป็นหน่ึงในผูน้ าด้านอาหารทะเลระดบัโลก บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการสรา้งมาตรฐานใหก้บัการด าเนินงานดา้นสงัคม 
สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจในทุกการด าเนินงานทัง้หมดและในห่วงโซ่อุปทาน ดว้ยตระหนักดวี่าความรบัผดิชอบน้ีแสดงออกถึงความเป็นผู้น า 
และตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้เสยีดว้ย SeaChange ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยัง่ยืนของไทยยูเน่ียน โดยมพีนัธกิจที่วดัผลไดใ้นการ
ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จรงิ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนืในแนวทางการด าเนินงาน โดย SeaChange มเีป้าหมายในการ
ขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงเชงิบวกใหเ้กดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก 

5.2) การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกกลุ่มใหไ้ดร้บัการปฏบิตัทิี่ดอีย่างเท่าเทยีมกนั เน่ืองจาก
เหน็ความส าคญัของการสนับสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดจนการไดร้บัความรว่มมอืระหวา่งกนั ซึ่งจะสง่ผลต่อบรษิทัใหส้ามารถสรา้งความมัง่
คัง่ สรา้งงาน และสรา้งกจิการใหม้ฐีานะการเงนิที่ม ัน่คงในระยะยาวไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัที่เป็นไปดว้ยความยัง่ยืน 
ดงันัน้คณะกรรมการจงึตดิตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึยดึถือ
แนวทางในการปฏิบตัใิห้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 
โดยจดัท านโยบายเป็นแนวทางไดด้งัน้ี 

ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้    

บรษิทัมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ ในการด าเนินธรุกจิอย่างโปรง่ใส มรีะบบบญัชแีละการเงนิที่มคีวามเชื่อถอืได ้สรา้งความ
พงึพอใจสูงสุดใหก้บัผูถ้อืหุ้น ดว้ยการด าเนินงานใหเ้กดิผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ โดยมผีลประกอบการที่ดอีย่างสม ่าเสมอและ
ยัง่ยืน มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสินใจ
ด าเนินการใดๆ ด้วยความบรสิุทธิใ์จและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่
เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก พรอ้มทัง้ค านึงถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วนและทนัเวลา เพื่อตอบ
แทนความเชื่อมัน่ทีผู่ถ้อืหุน้มใีหก้บับรษิทั ตลอดจนสรา้งผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นทีพ่อใจสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  

ความรบัผดิชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง  

บรษิทัปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มขี้อยกเวน้ในเรื่องถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส 
ภาษา หรอืต าแหน่ง ไมม่กีารใชห้รอืสนบัสนุนการใชแ้รงงานเดก็ การคา้มนุษย ์และไมส่นบัสนุนแนวทางการทุจรติและคอรปัชัน่ทุกรปูแบบ  

บรษิัทมีนโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานให้สามารถรกัษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจาก
ภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกบัพนัธกจิและค่านิยมขององคก์ร 
การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยพิจารณาจาก ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพจิารณาดา้นความเท่าเทยีมภายในบรษิทัฯ ซึ่ง
ประเมนิจาก ขอบเขตความรบัผิดชอบ ความซบัซ้อนของงาน ประสบการณ์และทกัษะที่ใช้ในการท างานที่แตกต่างกนั นอกจากน้ีบรษิทัได้
ก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัตามผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน และผลการด าเนินการของบรษิทัเพื่อผลกัดนัวฒันธรรมการตอบแทน
ตามผลการปฏบิตังิาน 
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คา่ตอบแทนพนกังานและลูกจา้ง 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจดัการดูแลตรวจสุขภาพ
ประจ าปี แผนการประกนัสขุภาพ การประกนัชีวติ การประกนัอุบตัเิหตุ การจดัสถานที่ออกก าลงักาย การจดักจิกรรมสนัทนาการต่างๆ เพื่อให้
พนักงานไดผ้่อนคลายจากการท างาน และที่ส าคญับรษิทัไดจ้ดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยงัชพีของพนักงานและครอบครวัหลงัการ
เกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว ในรูปแบบของเงนิบ าเหน็จเกษียณอายุ ซึ่งบรษิทัจะกนัเงนิส ารองไว้ทุกๆ ปี เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัสามารถ
จา่ยเงนิทดแทนใหก้บัพนักงานตามสทิธทิี่พงึมไีด้ในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสรมิใหพ้นักงานได้มกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นการเงนิก่อน
เขา้สู่วยัเกษยีณเป็นการล่วงหน้า จงึไดร้ว่มกบัส านกังานประกนัสงัคมจดัหลกัสูตรอบรมเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการออมเงนิ
เพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ นอกจากน้ี ยงัมกีารพจิารณาถึงการรกัษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ โดย
ขยายความคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยัผลกระทบทางธรุกจิใหค้รอบคลุมคา่ใชจ้า่ยสว่นเพิม่ในกรณีทีม่กีารยา้ยฐานการผลติทีม่เีหตุใหบ้รษิทั
ตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหก้บัพนกังาน เช่น คา่ยา้ยทีพ่กั คา่ขนยา้ย ผลประโยชน์เพิม่เตมิ 

ในทุกๆ ดา้นบรษิทัจงึรว่มมอืกบัหน่วยงานชัน้น าต่างๆ เพื่อจดักจิกรรม“เกษยีณสขุ”ใหพ้นกังานก่อนทีจ่ะเกษยีณอาย ุดงัน้ี  
1. รว่มมอืกบัวทิยาลยัชุมชนสมทุรสาครจดัการอบรมหลกัสตูรอาชพีหลากหลายหลกัสูตรตามความถนดัและความสนใจของพนกังาน 

เช่น หลกัสตูรการท าอาหารไทย หลกัสตูรการท าขนมและหลกัสตูรการประดษิฐง์านฝีมอื 
2. รว่มมอืกบัมลูนิธเิกษตรกรรมยัง่ยนื ในการอบรมเรื่องการปลูกผกัปลอดสารเคม ีและการปลูกผกัในพืน้ทีเ่มอืง  
3. รว่มมอืกบัโรงพยาบาลสมทุรสาครและโรงพยาบาลวชิยัเวช เพื่อจดัหลกัสตูรการดแูลสขุภาพกายและสขุภาพใจ 

อกีทัง้ได้จดัช่วงเวลาสุดพเิศษที่ให้พนักงานเกษียณอายุไดพ้บกบัผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกในความ
มุง่ม ัน่และทุ่มเทท างานกบับรษิทัมาเป็นเวลานาน 

การจา่ยคา่ตอบแทนพนกังาน แบ่งเป็นดงัน้ี  
1. คา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในระยะสัน้ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ซึ่งมกีารปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืนปีละ 1 ครัง้ 

โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชพีที่มใีหก้บัพนักงานในทุกระดบั โดยบรษิทัสมทบตัง้แต่รอ้ยละ 2.5 ถงึ รอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืน ขึน้อยู่กบั
อายงุานของพนกังาน ทัง้น้ีในปี 2563 บรษิทัไดจ้า่ยสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนักงานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 52.96 ลา้นบาท  

2. คา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในระยะยาว ไดแ้ก่ เงนิเกษยีณอายุงาน จ่ายใหต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในคู่มอืสวสัดกิารพนักงาน ซึ่งบรษิทัไดต้ัง้ส ารองเงนิเกษียณส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 48.19 ล้านบาท และจ่ายเงนิเกษียณส าหรบัพนักงานเป็น
เงนิรวมทัง้สิน้ 30.42 ลา้นบาท 

การพฒันาบุคลากร  

นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั คอื พนักงานทุกคน คอืคนเก่ง มคีุณคา่ต่อองค์กร และมศีกัยภาพที่แตกต่างกนัไป ทุกคน
สรา้งคุณคา่ใหก้บัองคก์รในผลการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั แต่มคีวามหมาย เรามคีวามเชื่อว่าบุคลากรทุกคนมคีวามสามารถหรอืมขีอ้เดน่ของ
ตวัเอง ซึ่งทางบรษิทัจะท าให้พนักงานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถน าข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรและ
ตวัเองไดม้ากทีสุ่ด ดงันัน้ ทุกคนจะไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชพีที่สอดคล้องกบัความต้องการในแต่ละคนที่
แตกตา่งกนัไป 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธห์ลกัของบรษิทัและเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิารระดบัสูง เรามุ่งเน้น
การน าเสนอวธิกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นที่การปรบัเปลีย่นทศันคตแิละวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสู่องคก์ร
ที่มมีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom training) การสอนงานและใหข้้อมูลย้อนกลบั (Coaching and 
giving feedback) และการประยกุตใ์ชใ้นงานจรงิ (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ ดงัน้ี 

• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรบัอย่างอบอุ่น ท าให้สามารถปรบัตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็นรากฐานสู่
ความส าเรจ็ในระยะยาว 

• การฝึกอบรมด้านวชิาชีพ ค่านิยมองคก์ร การเรยีนรูว้ฒันธรรมที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทัง้ในและ
นอกองคก์รเพื่อใหพ้นกังานเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปสูค่วามเป็นเลศิ 

• ระบบพีเ่ลีย้ง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อสง่เสรมิและสรา้งศกัยภาพความเป็นผูน้ า 
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• โครงการเรยีนรูง้านขา้มสายงาน เพื่อสง่เสรมิความรู ้การแบ่งปัน และความรว่มมอื 
• การมอบหมายงานทีท่า้ทาย ดว้ยทรพัยากรส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการสอนงานเพื่อสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 
• การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนสายงาน เพื่อส่งเสรมิเพิม่พนูทกัษะและกระตุน้แรงบนัดาลใจ สรา้งเครอืข่าย รวมทัง้วสิยัทศัน์ในระยะยาว
ซึง่เกดิจากการมองภาพทีก่วา้งขึน้ 

• การได้รบัมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รและพฒันาทกัษะด้านภาษา รวมทัง้เพิ่มความก้าวหน้า
ใหก้บัพนกังานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

• กระบวนการติดตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมนิผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรที่มคีวามสามารถทัว่โลกและ
ตดิตามความคบืหน้าการพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี 

ส าหรบัรายละเอยีดของการฝึกอบรมพนกังานและผูบ้รหิารส าหรบัปี 2563 ในหวัขอ้ที่เกี่ยวกบัความเป็นผูน้ า มาตรฐานอุตสาหกรรม 
ทกัษะความเป็นมอือาชพี และการฝึกอบรมในงาน มจี านวนดงัน้ี 

จ านวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงเฉลีย่ต่อพนกังานรายบคุคล 11 ชัว่โมง 

บรษิทัได้ใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกบับรษิทัรวมถึงผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและทัว่ถึง โดยการจดั
ประชุมผู้บรหิารพบพนักงานทุก 6 เดอืน เพื่อรบัฟังแนวทางการด าเนินการ เป้าหมายประจ าปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้การท างาน
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกนั รวมถงึเป็นการใหข้วญัและก าลงัใจในการปฎบิตังิานในสถานการณ์ต่างๆ  

ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

บรษิทัปฏบิตัติอ่ลูกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบดงัน้ี 

- ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ภายใต้
กระบวนการผลติที่ไดม้าตรฐานและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติใหม่ๆ เพื่อใหลู้กค้า
ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุด 

- ก าหนดราคาสนิคา้และบรกิารทีเ่หมาะสมตามระดบัรายละเอยีด และคณุภาพสนิคา้และบรกิาร ทีลู่กคา้ตอ้งการ 

- ด าเนินการโดยใหม้ตีน้ทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคุณภาพของการบรกิารที่ไดม้าตรฐานของบรษิทัตามทีลู่กคา้
ไดก้ าหนดไว ้

- สง่มอบสนิคา้และบรกิารที่มคีุณภาพ ตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้หรอืสงูกว่า และตรงตามก าหนดระยะเวลาสง่มอบตามที่ได้
ตกลงกบัลูกคา้ 

- ปฏบิตัติ่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม มอีธัยาศยัไมตรทีี่ดงีาม ตามเหตุและผล ซื่อสตัยส์ุจรติ เอาใจใส่ลูกคา้ทุกคนดว้ยความ
เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทยีมกนั โดยไมใ่ชว้จิารณญาณสว่นตวัเขา้มาตดัสนิ 

- ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏิบตัไิด้ ต้องรบีแจง้ให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อป้องกนัและรว่มหาแนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

- จดัท าข้อมูลเกี่ยวกบัค าแนะน าเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ทัง้คุณสมบตัแิละรายละเอียดของสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนวธิกีารใช้ วธิกีาร
เกบ็รกัษา ให้กบัลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ และบรกิารอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ แก่
ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้มขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ โดยไม่กล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบั
คณุภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้แบบยัง่ยนื 

- ใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ ไมน่ าความลบัของลูกคา้ไปเปิดเผยหรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

- จดัใหม้ชี่องทาง กระบวนการ และบุคลากร ส าหรบัลูกคา้ที่ต้องการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร โดยด าเนินการ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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- ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติกบัลูกคา้ 

ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้    

บรษิทัปฏบิตัติ่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหคู้ค่า้ไดแ้สดงความคดิเหน็
และยนิดรีบัฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างานรว่มกนั  ตลอดจนการเกบ็รกัษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ โดยไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
บรษิทัมนีโยบายการคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารพจิารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครัง้ รวมทัง้มกีารสื่อสารใหร้บัทราบเพื่อตระหนักถงึ
การใช้แรงงานที่ถูกต้อง  (Labor Code of Conduct) รวมถงึนโยบายพจิารณาด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิง่แวดล้อม และการอนุรกัษ์
พลงังานในการคดัเลอืกคู่คา้ และมกีารเปรยีบเทยีบราคา หรอืการประกวดราคา ซึ่งตอ้งอนุมตัโิดยผูม้อี านาจของบรษิทั ทัง้น้ีเพื่อความโปรง่ใส
ในงานดา้นจดัซือ้ 

และนอกจากการประสานงานผา่นช่องทางปกต ิเช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกบัลูกคา้ ฝ่ายจดัซื้อร่วมกบัคู่คา้และผูจ้ดัหาวตัถุดบิ ฝ่ายการ
บุคคลร่วมกบัพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกบัภาครฐัและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ายการเงนิร่วมกบัตลาดเงนิและสถาบนั
การเงนิ ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ร่วมกบัตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกบัสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายงัไดร้เิริ่มกิจกรรม
ใหม่ๆ ในระหว่างปีจ านวนมาก อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยัง่ยนื และศกัยภาพในด้าน
นวตักรรมของผลติภณัฑ ์การจบัมอืเป็นพนัธมติรกบัองคก์รในภาคประชาสงัคมระดบัสากล เพื่อการลงทุนดา้นทรพัยากรที่ย ัง่ยนื ความร่วมมอื
ดา้นการวจิยัและพฒันาเชงิลกึ ร่วมกบัภาคการศกึษาและภาครฐัเพื่อสรา้งฐานองคค์วามรูแ้ละวทิยาการทางดา้นอาหารทะเล การเขา้ไปมสี่วน
และร่วมขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดา้นทรพัยากรและแรงงานในเวทตี่างๆ ร่วมกบัลูกคา้ สมาคมและองคก์รทางธุรกิจ หน่วยงานภาครฐั ภาค
ประชาสงัคม และชุมชน การเขา้ร่วมแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ในงานดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืกบัองคก์รภาคเอกชน หน่วยงานก ากบัตลาด
เงนิและตลาดทุน เป็นตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อเจา้หน้ี   

บรษิทัยดึมัน่ในการปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาที่ได้ตกลงไวอ้ย่างสุจรติและเคร่งครดั เพื่อให้เจ้าหน้ีการคา้และสถาบนัการเงนิได้รบั
ผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งจะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อเจา้หน้ี แต่หากมเีหตุที่จะท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามข้อผกูพนัในสญัญา บรษิทักจ็ะแจง้เจา้หน้ีและ
สถาบนัการเงนิเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั  

ความรบัผดิชอบต่อคูแ่ขง่   

บรษิทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดอีย่างยุติธรรม มจีรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็น
ความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีี่ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย สนับสนุน
การร่วมมือกบัคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสรมิการค้าเสรีเป็นธรรมมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดอนัจะ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผูบ้รโิภคในภาพรวม  จงึท าใหท้ีผ่า่นมาบรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใดๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม  

บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของผูค้นที่อาศยัและ
ท างานในทุกภูมภิาคทีก่ลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินธรุกจิอยู ่โดยท างานรว่มกบัพนัธมติรทางภาคเอกชน ภาครฐัในท้องถิน่ องคก์รนานาชาต ิและภาค
ประชาสงัคม เช่น การให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่ดตี่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่เดก็ข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อนัเกิดจากภยั
พบิตัแิละความอดอยากทุกๆ ปี ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในความมุง่ม ัน่เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ(SDGs) ใน
เรื่องของการขจดัความหวิโหย เป็นตน้  

กจิกรรมทีด่ าเนินการ:  
- จดัตัง้ศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มเดก็ก่อนวยัเรยีน เพื่อลูกหลานแรงงานขา้มชาตแิละแรงงานทอ้งถิน่ในจงัหวดัสมทุรสาคร  
- จดัตัง้ศนูยก์ารพฒันาศกัยภาพดา้นภาษา AEC สานสมัพนัธส์ูชุ่มชน เพื่อพฒันาภาษาล่ามหรอืผูป้ระสานงานดา้นภาษาในการสื่อสาร

กบัแรงงานขา้มชาต ิ



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 

 

สว่นที ่2 หน้า 8  

- โครงการประชารฐั เพื่อพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น การส่งเสรมิมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรยีน ครอบคลุม
จงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ ์ประกอบดว้ย โครงการผูน้ าเพื่อการพฒันาการศกึษาทีย่ ัง่ยนื  (CONNEXT ED) 
มเีป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม พฒันาศกัยภาพของคน และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของนักเรยีนในโรงเรยีนภายใต้การ
ก ากบัของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โครงการประชารฐัรกัสามคัคสีมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกจิชุมชน ช่วยให้
ธรุกจิคงอยูไ่ดใ้นเชงิพาณิชย ์ช่วยใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิขนาดเลก็สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนท้องถิน่ไดม้ากขึน้ทัง้ในดา้นเกษตรกรรม ดา้น
การแปรรปูผลติภณัฑ ์และดา้นการท่องเทีย่วชุมชน 

- การใหข้อ้มลูดา้นโภชนาการและการฝึกอบรมดา้นโภชนาการแก่ชุมชนท้องถิน่ 

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  

บรษิทัตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ดงันัน้ การด าเนินงานของบรษิทัต้องมัน่ใจได้ว่าจะไม่สร้างหรอืก่อ
ผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์้านความยัง่ยนื บรษิทัในฐานะที่เป็นหน่ึงในผู้น าด้านอาหารทะเลระดบัโลก จงึมี
ความรบัผดิชอบในการสรา้งมาตรฐานใหก้บัการด าเนินงานดา้นสิง่แวดล้อมในทุกการด าเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานดว้ย SeaChange ซึ่งเป็น
กลยุทธค์วามยัง่ยนืของบรษิทั ทีม่เีป้าหมายในการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชงิบวกใหเ้กดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็นแนว
ทางการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกจิอาหารทะเลตัง้แต่วธิกีารดูแลท้องทะเลไปจนถงึวธิกีารจดัการของเสยี หวัใจหลกัของกลยุทธ์
คอืความยัง่ยนืคอื ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งทีม่าของผลติภณัฑอ์าหารทะเลของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็รปูแบบตัง้แต่การจบัไป
จนถงึผลติภณัฑ์พรอ้มบรโิภค ท าให้บรษิทัสามารถระบุ ตรวจสอบและปรบัปรุงการด าเนินงานในเรื่องส าคญั เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจดัหา
วตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ  

กจิกรรมทีด่ าเนินการ:  

- โครงการพฒันาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อพฒันาการจดัการสามสายพนัธุ์ปลาทูน่าเขตร้อนในเชิง
พาณิชย์ ตามพนัธสญัญาเรื่องความยัง่ยนืด้านอาหารทะเลซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมอืกบัองค์การกองทุนสตัว์ป่าโลกสากล
(WWF) 

- โครงการพฒันาศักยภาพให้แก่ฟาร์มคู่ค้าของบริษัท เพื่อช่วยให้คู่ค้าพฒันาแนวปฏิบัติในการบริหารจดัการฟาร์มได้ตรงตาม
มาตรฐานของการรบัรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าที่ด ี(BAP) น ามาซึ่งมาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัทางชวีภาพ 
และการบรหิารจดัการน ้า 

- บรษิทัร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และกรม
ประมง ใหก้ารสนบัสนุนโครงการรเิริม่เพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จงัหวดัพงังา เพื่อบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝัง่ พฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืและสง่เสรมิชวีติความเป็นอยู ่

- บรษิทัเปิดตวัโครงการน าร่องเพื่อทดสอบรูปแบบการวดัขอ้มูลการจบัปลาแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัถึง
แหล่งที่มาของวตัถุดบิซึ่งจะใชก้ารเชื่อมจากแอปพลเิคชัน่บนมอืถอืและสญัญาญดาวเทยีมในการแก้ปัญหาการประมงทีผ่ดิกฏหมาย 
ขาดการรายงานและไรก้ารควบคมุ นบัเป็นครัง้แรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยทีใ่ชร้ะบบการสื่อสารดงักล่าว 

- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย ์

- การใชน้วตักรรมและแนวทางการจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อลดการใชน้ ้าและไฟฟ้า 

- การใช้นวตักรรมพฒันาบรรจุภณัฑ์ เพื่อลดความกงัวลในด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ และพลาสตกิในท้องทะเล ดว้ยโครงการประเมนิวงจรชวีติของบรรจภณัฑ ์เพื่อท าความเขา้ใจในการหาบรรจภุณัฑท์ี่ตอบ
โจทยม์าตรฐานต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การผลติ การบรรจ ุการขนสง่ไปยงัผูบ้รโิภค และการก าจดั 

- การท าความสะอาดชายหาดและการปกป้องสตัวใ์กลส้ญูพนัธุ ์

ส าหรบักจิกรรมทีด่ าเนินการตลอดปี 2563 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิทีห่วัขอ้ “การขบัเคลื่อนธรุกจิเพื่อความยัง่ยนื” ในสว่นที ่1  
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นอกเหนือไปจากนโยบายทีก่ลุ่มบรษิทัไทยยเูน่ียนจะต้องด าเนินกจิการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และพนัธะสญัญาอื่นๆที่
กลุ่มบรษิทัเกี่ยวขอ้ง บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันารากฐานของการจดัการดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึการ
อนุรกัษ์พลงังานไว้ในการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษัทที่จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 28 ต่อตนัผลติภณัฑ ์ลดการใช้น ้าลงรอ้ยละ 26 ต่อตนัผลิตภณัฑ์ และลดขยะไปสู่การฝังกลบรอ้ยละ 69 
ต่อตนัผลติภณัฑ ์การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ โดยสามารถสรปุแผนด าเนินการไดด้งัน้ี 

1. การมนีโยบายดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งมกีารมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการมสี่วนร่วมของ
พนกังานในการป้องกนัผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety) 

2. การจดัตัง้ ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั ซึง่มอีุปกรณ์เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากลเพื่อเป็น
ศูนยร์วบรวมความรูใ้นเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั และเป็นศูนยฝึ์กอบรมใหก้บัพนักงาน 

3. การอบรมพนักงานทัง้ก่อนเริม่งาน และระหว่างปฏิบตังิาน การฝึกอบรมน้ีจะถูกจดัขึ้นใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของพนักงาน
นัน้ๆ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าพนักงานจะมคีวามรูค้วามเข้าใจในวธิป้ีองกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานที่
ตนเองปฏบิตัอิยู ่

4. การประเมนิความสอดคล้องกบักฎหมายอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า พนักงานไดร้บัการอบรมตามกฎหมายหรอืมคีุณสมบตัิที่
กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั หรือความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ การประเมินศกัยภาพพนักงานในเรื่อง
สิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัเพิม่เตมิจากที่กฎหมายท้องถิน่ก าหนด เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการเพิม่ศกัยภาพของพนักงานจะเป็นไป
อยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสามารถเทยีบเคยีงในระดบัสากล 

การเคารพสทิธแิละทรพัยส์นิทางปัญญา  

บรษิทัสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตังิานภายใตก้ารเคารพสทิธใินทรพัยส์นิ ทรพัยส์นิทางปัญญา ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สทิธทิาง
ศลีธรรมอย่างเคร่งครดั และมนีโยบายห้ามการด าเนินการที่มลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาทุกประเภท ตลอดจนไม่อนุญาตให้
พนักงานใช้โปรแกรมหรอืซอฟต์แวรท์ี่ผดิกฎหมาย โดยก าหนดระเบยีบการท างานและส่งเสรมิใหพ้นักงานปฏิบตัติามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์
พ.ศ.2537 อยา่งเครง่ครดั และเป็นไปตามนโยบายการเคารพสทิธแิละทรพัยส์นิทางปัญญาทีบ่รษิทัก าหนดไว ้

หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้สายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอสิระหน่วยงานหน่ึงในบรษิทั ปัจจุบนัม ีนายปองพล ผลพิชื ต าแหน่งรองผู้จดัการ
ทัว่ไป สายงานตรวจสอบ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบียน 8549 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 ปี 2559  และ IIAT 
Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย ปี 2562 

สายงานตรวจสอบภายในท าหน้าทีส่อดสอ่งดแูลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งครอบคลุม
ทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน (Compliance control) การบรหิารความเสี่ยง และการใหค้วามส าคญัต่อรายการผดิปกติ
ทัง้หลาย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบที่มปีระสทิธผิลซึ่งจะส่งเสรมิความน่าเชื่อถือให้กบังบการเงนิ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานด้านการบรหิารต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ทัง้น้ี สายงานตรวจสอบภายในได้จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่ง
พจิารณาตามปัจจยัเสี่ยงของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยจะเน้นความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัและความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงนิ  โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานและอนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และตดิตามผลการ
ตรวจสอบและผลการปฏบิตังิานของส านกังานตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  

ซึง่ทีผ่า่นมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏบิตังิานยงัเป็นไปตามระบบที่วางไว ้ตลอดจนมรีะบบการควบคมุภายในที่
ดแีละมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดและประเมนิความเสีย่งของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่ง และมกีารก ากบัดูแลการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยงัไมพ่บประเดน็ความผดิพลาดทีส่ าคญั 

http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety
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การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ก ากบัดูแลการพฒันากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถงึรายงานความเสีย่งส าคญั
ของกลุ่มบรษิทัต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบในการ
ประเมนิปัจจยัเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัเสี่ยงนัน้ๆ โดยจะท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสี่ยงออกเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการตดิตามผลให้มกีารปฏบิตัติาม
มาตรการที่ก าหนดไว ้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป รายละเอยีดสามารถดูเพิม่เติม
ไดใ้นหวัขอ้ 2 “การบรหิารจดัการความเสีย่ง” สว่นที ่1 

การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

- การรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

บรษิัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสูงแจง้เกี่ยวกบัการซื้อขายหุน้ต่อเลขานุการบรษิัทอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย ตลอดจนแจง้ใหทุ้กท่านรบัทราบหน้าที่ใน
การรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทไีม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ ซื้อ ขาย โอนหรอืรบั
โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไมใ่หก้รรมการและผู้บรหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอื
บคุคลที่ไม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพรต่่อสาธารณชน 
เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว
ของราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทัยงัไดร้ายงานสถานะการถอืครองและการเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการและผูบ้รหิาร
ให้ประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงใน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

- การรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

บรษิทัได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่ต้องรายงานส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งแก่บรษิทั ตามมาตรา 89/14 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการ
มสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมหีน้าที่ตอ้งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหก้บั
ประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรายงานสว่นไดเ้สยีดงักล่าว 

ประวตักิารกระท าผดิกฎหมายของบรษิทั กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

ในรอบปีที่ผ่านมา บรษิทัไม่มกีารกระท าที่ขดัต่อกฏ ระเบียบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอืกฏหมายต่างๆ อาท ิการไม่สง่งบการเงนิตามก าหนด การให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ
แก่บรษิทัเกีย่วโยงหรอืบรษิทัอื่นใดที่ไม่ใช่บรษิทัยอ่ย ไม่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและการจา้งงาน รวมถงึกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีารกระท าที่ขดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอืกฎหมายต่างๆ ทัง้ทางแพง่และอาญา อาท ิไม่มกีารกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มี
การกระท าทีเ่ป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ไมก่ระท าผดิดา้นทุจรติหรอืการกระท าผดิดา้นจรยิธรรม 
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หลกัปฏิบติัท่ี 7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีท่ี่จะต้องรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ไดแ้ก่ นัก
ลงทุน นกัวเิคราะห ์สถาบนัการเงนิ เป็นตน้ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิทัมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวข้องกบับรษิทัทัง้ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลที่มใิช่ข้อมูลทาง
การเงนิอย่างถูกต้อง ครบถว้น ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและทางเวบ็ไซตน์ักลงทุนสมัพนัธข์อง
บรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั และน่าเชื่อถอื  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกนโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ
และใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงั รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

คณะกรรมการได้จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบ
บญัชไีวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อแสดงให้เหน็ว่ารายงานทางการเงนิถูกต้องเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการ
บญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถให้ความมัน่ใจอย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปแลว้ 

การเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

คณะกรรมการเหน็ความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และโปรง่ใส ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านตลอดจนผูล้งทุน
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งได้รบัทราบอย่างเท่าเทียมกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัให้มกีารสื่อสารขอ้มูลของบริษทัในส่วนของการด าเนินงานและสถานะทางการ
เงนิภายใต้กรอบของกฎหมาย อยา่งชดัเจนทนัเวลา เพื่อท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึง่จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัการ
ยอมรบัและสนใจที่จะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัท าใหบ้รษิทัไดร้บัมุมมองของสาธารณชนที่มตี่อบรษิทั ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงในการวางเป้าหมายและกล
ยุทธข์องบรษิทัต่อไป โดยจดัตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ที่มผีูบ้รหิารและผูท้ าหน้าที่รบัผดิชอบงานติดต่อสื่อสารกบัสาธารณชนไว้
อยา่งชดัเจน  ดงัน้ี 

1. คณุธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. คณุยอรก์  ไอรล์                  ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการเงนิกลุ่มบรษิทั (ลาออกวนัที ่31 มกราคม 2564) 
3. คณุบลัลงัก ์ ไวยานนท ์          ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ลาออกวนัที ่31 มกราคม 2564) 

ส าหรบัในปี 2563 บรษิทัมกีารน าเสนอผลการด าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ผูบ้รหิารของบรษิทัใหข้อ้มลูผลการด าเนินงานและตอบขอ้ซกัถามแก่นักวเิคราะห ์นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
- Company Visit จากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์9 ครัง้ 
- Conference Call 38 ครัง้ 
- Analysts Meeting กบันกัวเิคราะห ์4 ครัง้  
- Opportunity Day by SET 4 ครัง้ 
- ไมม่ ีPlant Visit กบัผูถ้อืหุน้รายยอ่ยและนกัศกึษา เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 
- ไมม่ ีOversea Roadshow เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 
- Local Roadshow 6 ครัง้ 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัส่งเสรมิให้มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้มูล โดยการจดัท าเอกสารเพื่อ
การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหก้บัสาธารณชนรบัทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.thaiunion.com 
ดงัน้ี 

- เอกสารอธบิายผลการด าเนินงาน (MD&A) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส 
-  เอกสารสรปุขอ้มลูของบรษิทั (Presentation) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส 
-  IR-Newsletters ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน เพื่อรายงานขา่วสารและกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั ทุกไตรมาส 
-  ปฏทินิ IR/ ราคาวตัถุดบิ และรายละเอยีดการจา่ยช าระหน้ีระยะยาว ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
-  รายงานประจ าปี ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีส่นใจศกึษาขอ้มลูของบรษิทั เป็นรายปี 
-  รายงานเพื่อความยัง่ยนื เป็นรายปี 

2. การจดัประชุมใหข้อ้มลูและการแถลงขา่วแก่สื่อมวลชน จ านวน 25 ครัง้ 

3. การใหข้อ้มลูผ่านทางลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ รายงาน
ประจ าปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงนิของบรษิทั รายงานการวเิคราะห์งบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี การแจ้งมตคิณะกรรมการบรษิทั 
มตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น และการรายงานหรอืการแจง้ข้อมูลของบรษิทัในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้

จากการทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสมาโดยตลอด ท าใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านการบริหารงานรางวลัส าหรบัผู้บริหาร:
รางวลัจากงาน Asian Excellence Awards ครัง้ที ่10 จดัโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia: 

- รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดเีดน่ในเอเชยี นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 

- รางวลัประธานเจา้หน้าที่ดา้นการเงนิดเีดน่ในเอเชยี นายยอรก์ ไอรล์  

รางวลัจาก IntraFish Seafood Power 100 โดยนิตยสาร IntraFish: 

- ผูท้รงอทิธพิลอนัดบั 1 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดบัโลก นายธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   

- ผูท้รงอทิธพิลอนัดบั 46 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดบัโลก ดร.ดาเรีย่น เมย ์แมคเบน ผูอ้ านวยการกลุ่มดา้นการพฒันาที่
ย ัง่ยนื รางวลั Most Creative People in Business for 2020 โดยนิตยสาร Fast Company: 

- ดร.ดาเรีย่น เมย ์แมคเบน ผูอ้ านวยการกลุ่มดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ด้านรางวลัส าหรบัองคก์ร:  
รางวลัทมีบรหิารการเงนิดเีด่นประจ าปี 2563 ส าหรบัประเทศไทย ประเภท Treasury, Trade, SSC and Risk Management โดย The Asset 
Triple A 

- บรษิทัไดร้บัรางวลัจากผลงานของศูนยบ์รหิารเงนิทัว่โลกทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย และการใหค้วามส าคญักบัการเพิม่การใชร้ะบบ
อตัโนมตั ิ 

รางวลั 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award ในงาน 2020 Talent Management Best Practice Awards 
- บรษิทัไดร้บัรางวลัจากผลงานอนัยอดเยีย่มในการปฏริปูองคก์รดว้ยการใชว้ธิบีรหิารการยกระดบัความสามารถพนกังานทีม่ี
ความสามารถสงู และสรา้งการเปลี่ยนแปลงทีมุ่ง่ผลลพัธเ์ป็นส าคญั  

รางวลั Most Active Employer Branding Award ในงาน LinkedIn Awards 2020 
- บรษิทัไดร้บัรางวลัจากการสรา้งสรรคเ์น้ือหาประเภทภาพและวดิโีอทีด่งึดูดการมสีว่นรว่ม และมอีตัราการเตบิโตของผูต้ดิตาม
เพิม่ขึน้อยา่งมากใน LinkedIn  

http://www.thaiunion.com/
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ด้านนักลงทุนสมัพนัธ ์: 
รางวลันักลงทุนสมัพนัธด์เีดน่ประจ าปี 2563 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- บรษิทัไดร้บัการยกยอ่งในกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 30,000 – 
100,000 ลา้นบาท ในความโดดเด่นดา้นกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

รางวลัจากงาน Asian Excellence Awards ครัง้ที ่10 ซึง่จดัโดยนิตยสาร  Corporate Governance Asia: 
- รางวลันักลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่มประเภทบรษิทั 
- รางวลันักลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่มประเภทบุคคล ไดแ้ก่ นายบลัลงัก ์ไวยานนท ์ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์  

การตดิต่อคณะกรรมการ 

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคดิเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อนัจะน ามาซึ่งความ
เสยีหายต่อบรษิทั การกระท าใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืผิดจรรยาบรรณของบรษิทั  โดยสามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งมาที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั ตามหวัขอ้ ”การตดิต่อคณะกรรมการ” ในสว่นที ่2 หน้า 54 

หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและมแีนวทางในการด าเนินธุรกจิที่ชดัเจน โดยค านึงถงึการปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั จะเหน็ไดจ้ากคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มี
การบรหิารงานอย่างรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้ถือหุ้นโดยรวม การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บรษิทัมีการควบคุมและ
บรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจ บรษิทัยึดถือและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยค านึงถึงจรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพื่อไม่ให้เกดิความเสยีหายต่อผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลเพื่อให้ผูล้งทุนมัน่ใจไดว้่า 
บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัของบรษิทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทัว่ถงึกนัในผูถ้อืหุ้นไม่วา่จะถอืหุน้อยูเ่ท่าใดกต็าม ทัง้ผูถ้อืหุน้ที่เป็นบุคคล
หรอืนิตบิุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ที่มกีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิองผู้ถอืหุน้ โดยปฏบิตัติาม
กฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดัอย่างเคร่งครดั และตระหนักว่าผู้ถอืหุน้ควรมสีทิธใินการตดัสนิใจ โดยไดร้บัขอ้มูลที่เพยีงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
และทนัเวลา รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารใชส้ทิธแิละไมล่ะเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

การจดัประชุมผูถ้อืหุน้  

ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั ซึ่งกค็อืภายในวนัที่ 30 
เมษายน ของทุกปี และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทักจ็ะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรบัในปีน้ี บรษิทัไดก้ าหนดจดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นในวนัที่ 3 เมษายน 2563 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย จึง
จ าเป็นตอ้งเลื่อนวนัประชุมไปเป็นวนัที ่16 กนัยายน 2563 โดยบรษิทัมกีารเตรยีมการดงัน้ี 

ก่อนการประชุมและการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ 

-      คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 รวมถงึค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกบัการเสนอเรื่องดงักล่าว โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิทัแจง้ขา่วสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์า่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่3 
ตุลาคม 2562 เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ที่ระบุวนัเวลาสถานที่จดัประชุมผูถ้ือ
หุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มรีายละเอียดวตัถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น 
รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสอืมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวง
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พาณิชยก์ าหนด ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและการแจง้ผลคะแนน ขอ้มูลของกรรมการอสิระที่เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจาก
ผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และค าเชิญ ให้เสนอค าถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.thaiunion.com ตัง้แต่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 33 วนั  

- บรษิทัมคีวามห่วงใยในความปลอดภยัของท่านผูถ้ือหุน้และผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่ระบาด บรษิทัได้
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมและ
เผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นสามารถรบัชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live Broadcast ของบรษิทัได้อีกหน่ึง
ช่องทาง 

- บรษิทัมอบใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทั เป็นผูจ้ดัสง่หนังสอืเชญิประชุมฉบบัย่อ
และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) โดยในส่วนของเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ หนังสอืมอบฉนัทะ (3 แบบ) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ตวัแทนหรอืเลอืกกรรมการอสิระท่านใดท่านหน่ึง
เป็นผูร้บัมอบอ านาจในการเขา้ประชุมและออกเสยีงลงมตใินที่ประชุมแทน รวมทัง้รายงานประจ าปี จะอยู่ในรูปแบบของ QR CODE และ
สง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2563 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เป็นเวลา 15 วนั  

- บรษิทัไดน้ าหนงัสอืเชญิประชุมลงประกาศในหนงัสอืพมิพท์นัหุน้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 
7 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า ท าใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเตรยีมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลา
ดงักล่าว 

ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้และระหวา่งการประชุม 

- บรษิทัส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุ้นประเภทนกัลงทุนสถาบนัเขา้รว่มประชุมอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยจดั
เจ้าหน้าที่ต้อนรบัอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้น าระบบ AGM Voting ซึ่งให้บรกิารโดย
บรษิัท ควิดแลป จ ากดั มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจ าปี 2563 ตัง้แต่การจดัเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมโดยพิมพ์บตัรลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม  และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนัที่ 16 กนัยายน 2563 ณ สถานที่อนัเป็นที่รู้จกัดีและสะดวกในการเดนิทางมาร่วม
ประชุม คอื ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมและมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) * คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

มาประชุมดว้ยตนเอง 118 792,096,195  17.02 

มอบฉนัทะ 1,739 2,019,147,743  43.37 

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 1,857 2,811,243,938  60.39 

* เนือ่งจากมจี านวนหุน้ซื้อคนืตามโครงการซื้อหุน้คนืตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน  2563 ทัง้สิ้น 116,682,800 หุน้ ซึง่จ านวนหุน้ทีซ่ื้อคนืดงักล่าว
ไม่นับเป็นองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ ไม่มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน ต้องน ามาหกัออก ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามญัทีใ่ช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที ่
สามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ท่ากบั 4,655,132,696 หุน้ 

- ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมสามญัประจ าปี 2563 ดแูลใหก้ารประชุมเป็นไปตามกฏหมาย กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
และข้อบังคบัของบริษัท ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 9 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร(CEO) 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ส าหรบักรรมการทีพ่ านกัในต่างประเทศไมส่ามารถมารว่มประชุมไดเ้น่ืองจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 
(COVID-19) ท าใหไ้ม่สะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรกต็าม แมจ้ะไม่ไดม้ารว่มประชุม ท่านเหล่านัน้กไ็ดพ้จิารณาขอ้มูล
ต่างๆ พรอ้มทัง้ไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากวาระการประชุมทีไ่ดส้่งใหไ้ปก่อนแลว้ นอกจากน้ี ยงัมผีูบ้รหิาร ไดแ้ก่ ประธาน

http://www.thaiunion.com/
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เจา้หน้าที่ดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั (Group CFO) ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิองคก์ร ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงาน
กลุ่มบรษิทั ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เขา้รว่มในการ
ประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 
เพยีงพอ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชุมอยา่งเท่าเทยีมกนั 

- ประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายใหพ้ธิกีรในที่ประชุมแจง้จ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผู้ถอืหุน้ที่
มอบฉนัทะ ตลอดจนชีแ้จงถงึหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมทัง้หมด ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้
นบัผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง รวมถงึ วธิลีงคะแนนในบตัรลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นที่
ตอ้งลงมตใินแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยขอใหผู้ส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และอาสาสมคัรจากผู้
ถอืหุ้นจ านวน 1 รายมาเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ทุกรายมสีทิธิ
ถามค าถาม แสดงความคดิเหน็ ใหค้ าแนะน า และซกัถามอยา่งเตม็ที่ตลอดเวลาด าเนินการประชุม โดยมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิทัตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ดว้ยทุกครัง้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มผีูถ้อืหุน้ซกัถามและเสนอความเหน็รวม 
2 ราย  

- บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงซึ่งมแีถบบารโ์คด้ ส าหรบัผูถ้ือหุน้ใช้ในการลงคะแนนเสยีงในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยใน
ระเบยีบวาระนัน้  ทัง้น้ีกเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลให้ผูถ้อื
หุน้ใช้สทิธใินแต่ละท่านไดอ้ย่างเป็นอสิระ และมกีารประกาศผลของคะแนนเสยีงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชดัเจนในหอ้งประชุม 
เพื่อให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจดัให้มกีารบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวดีทีศัน์ เพื่อเผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบรษิทั และใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจขอรบัจากบรษิทัไดท้ีส่ านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

หลงัการประชุมและรายงานการประชมุ 

บรษิทัน าส่งมตขิองที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ทุกวาระยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถ้ือหุ้นและค าตอบไปเผยแพร่ไว้
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัที จากนัน้จงึค่อยน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ฉบบัเตม็ให้กบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัหลงัการประชุมเมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2563 หรอื 12 วนัหลงัจากวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุนทัว่ไปสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูล เสนอความคดิเหน็หรอืแจง้ความต้องการของผูถ้อืหุ้น
มายงับรษิทัไดท้ี่ เลขานุการบรษิทั ส านักประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โทรศพัท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 และจากการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ที่
สง่เสรมิการใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นผลใหไ้ดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัตระหนักถงึความส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และทราบถงึหน้าทีใ่นการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูถ้อื
หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัท าขอ้มูลเพื่อแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบเกี่ยวกบัการให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
โดยแจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั เป็นเวลา 121 วนัก่อนวนัส่งหนังสอื
เชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถอืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ส าหรบัการให้สทิธผิู้ถอืหุน้สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้านัน้ บรษิทั
ปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และ
รวมถึงไม่มกีารเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากน้ี บรษิทัไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมที่
ไมไ่ดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า 

- การอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเข้า
ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทน โดยการเสนอรายชื่อของกรรมการอสิระอยา่งน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลอืกในการรบัมอบฉันทะจากผูถ้อื
หุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มผีูถ้อืหุน้ 1,083 รายมอบ
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ฉันทะให ้นายกีรติ อสัสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มผีู้ถอืหุน้ 583 รายมอบฉันทะให้ นายศกัดิ ์เกี่ยวการค้า ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ทัง้ 2 ท่านเป็นกรรมการอสิระ  

- การจดัใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระการประชุม โดยใชร้ะบบ AGM Voting จดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามสมควร ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง และน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวน
เสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ จากนัน้น าผลคะแนนมารวมกบัคะแนน
เสยีงทีไ่ดล้งไวล้่วงหน้าในหนงัสอืมอบฉนัทะ  และเกบ็บตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบรษิทับนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มตขิองที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของค าถามจากผู้ถือหุ้นและค าตอบ  ไว้บนเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของ
บรษิทัที่ www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัที จากนัน้จงึค่อยน าส่งรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นฉบบัเตม็ให้กบัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบและ
อา้งองิได ้

- บรษิทัได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บรหิารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรบัทราบ
หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทไีม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจาก
วนัที่ ซื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผู้บรหิารหรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่งบ
การเงนิหรอืขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ยกเวน้ในกรณีที่ราคาหุ้นมกีารเปลี่ยนแปลงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งท าให้รายการซื้อ
ขายดงักล่าวของผู้บรหิารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านัน้ นอกจากน้ี กรรมการและผู้บรหิารยงัทราบถึงบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัดูแลและตดิตามรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยว
โยงกนั โดยจดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หากมวีาระใดที่กรรมการและผูบ้รหิารมสี่วนไดเ้สยี จะต้องปฏบิัติ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการโดยการงดออกเสยีงหรอืแสดงความเหน็ใดๆ ในวาระนัน้ๆ  

- คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บรหิารตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้ริษทัทราบถงึการมสี่วนได้
เสยีของตนหรอืของบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้น้ี 
เพื่อให้บรษิทัมขีอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยได ้ 
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ในกรณีที่บรษิทัยงัมไิดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบียนในเรื่องใดมาปฏบิตั ิบรษิทัจะท าการบนัทึกเหตุผล
และน าเสนอเพื่อการพจิารณาและทบทวนของคณะกรรมการทุกครัง้ เพื่อวางแผนพฒันาและตดิตามดูแลให้มกีารด าเนินการต่อไป ซึ่งในปีที่
ผา่นมา หลกัการทีย่งัไมส่ามารถปฏบิตัติามไดม้ดีงัน้ี 

หลกัการ/แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ค าชี้แจงของบริษทั 

หมวดการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นอยา่งเท่าเทยีมกนั 

การจดัสง่หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

สบืเน่ืองจากการจดัท ารายงานประจ าปีจ าเป็นต้องรอขอ้มลูผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 ที่จะถูกจดัท าและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 
วนันับจากวนัสิ้นงวดบญัชีวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งบริษทัมีก าหนดการประชุม
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาและอนุมตัผิลการด าเนินงานในวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2563 
จากนัน้ต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วนั เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ซึ่งบรษิทัก าหนดไว้ในวนัที่ 3 มีนาคม 2563 หลงัจากนัน้จะสามารถส่งออกหนังสือ
เชญิประชุมไดห้ลงัจากปิดสมดุทะเบยีนประมาณ 8 วนัท าการ เน่ืองจากตอ้งรอรายชื่อ
ผูถ้อืหุน้จากการปิดสมุดทะเบยีนและการบรรจซุองไปรษณีย ์ซึ่งกค็อืวนัที่ 19 มนีาคม 
2563 ในขณะที่บรษิทัไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีในวนัที่ 3 เมษายน 
2563 ท าใหไ้ม่สามารถส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั
ก่อนวนัประชุม อย่างไรก็ตามบริษทัได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารประกอบไวอ้ย่างครบถ้วน ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่
www.thaiunion.com ตัง้แต่วนัที่ 2 มนีาคม 2563 ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 32 
วนั อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซ่ึงมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้คณะกรรมการบริษทัจ าเป็นต้องเล่ือนการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นออกไป
อย่างไม่มีก าหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคญั ต่อมาเม่ือสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดวนั
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 รวมถึง
วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

หมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการของบรษิทัควรเป็นกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการของบริษทัคอื นายไกรสร จนัศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้ธุรกิจของบรษิัท 
รวมถงึเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ จงึเป็นผลท าใหข้าดคณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการอสิระ แต่
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
ท่ านสมควรเป็นประธานกรรมการของบริษัทต่อไป  เน่ืองจากท่ าน เป็นผู้มี
ประสบการณ์อนัยาวนาน และมวีสิยัทศัน์ที่กวา้งไกล สามารถควบคุมดแูลใหม้ ัน่ใจว่า
กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรมและ
การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีอกีทัง้ท่านสามารถควบคมุการประชุมตลอดจนใหค้วามเหน็
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทัง้น้ี สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานของบริษทัที่ผ่านมา
เกือบ 30 ปี จากบริษทัจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็นเจด็
หมื่นลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโตมาจนถงึปัจจบุนัน้ี 
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หลกัการ/แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ค าชี้แจงของบริษทั 

กรรมการอสิระไมค่วรด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัเกนิ 9 ปี 

แมว้่า นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ดร.ธรรมนูญ อานันโททยั และนายกรีต ิอสัสกุล ไดด้ ารง
ต าแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยความตัง้ใจและทุ่มเทให้กบัการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านมานัน้ ท าให้
คณะกรรมการมคีวามเชื่อมัน่วา่จะไมก่่อใหเ้กดิความไมอ่สิระอยา่งแน่นอน  

กรรมการของบรษิทัแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม
อย่างสม ่ าเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการ
ประชุมทัง้หมด) 

ดว้ยเหตุที่คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพนัธมิตรทางธุรกิจ
ยาวนานกว่า 25 ปี คอื บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั ไดแ้ก่ นายคโิยทากะ คคิูช ิ
มถีิ่นพ านักในประเทศญี่ปุ่ น ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่
ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัได้จดัส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน 
ให้กบักรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาสใหก้รรมการสอบถามและให้ความเหน็โดยตรง
กบัประธานเจา้หน้าทีด่า้นการเงนิกลุ่มบรษิทั (GROUP CFO) ก่อนวนัประชุม 

คณะกรรมการควรมกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ
อยา่งน้อย 1 คน 

บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทัง้ด้านทักษะ
วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพศ แต่เพราะในปัจจบุนั บรษิทัมจี านวนกรรมการ
เพยีงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบรษิทัมโีอกาสในการสรรหากรรมการเพิม่ 
บรษิัทก็พร้อมและยินดีที่จะมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่าง
แน่นอน 

คณะกรรมการควรพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ CG Committee 

บรษิทัอยูร่ะหว่างการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 

บรษิทัควรจดัให้มโีครงการให้สทิธแิก่ผู้บรหิารใน
การซื้อหลกัทรพัย์ของบรษิัทโดยมีระยะเวลาใน
การใช้สทิธมิากกว่า 3 ปี ก าหนดราคาใช้สทิธทิี่สูง
กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจดัสรรสิทธิ
รวมถงึไมม่กีารกระจกุตวัเกนิ 5% 

บรษิทัอยูร่ะหว่างการศกึษาขอ้มูลและพจิารณาตามความเหมาะสม 
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7. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

เลขานุการบรษิทั 
นางปะราล ีสุขะตุงคะ 

บญัชกีลุ่มบรษิทั การเงนิองคก์ร 

สายงานตรวจสอบ 
นายปองพล ผลพิชื 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผูถ้อืหุน้ ผูส้อบบญัช ี

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่ม
บรษิทั (Group CFO) 

การบรหิารความเสีย่ง 

ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่ม
ธุรกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิที่

เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรหิาร 

ทมีบรหิารกลุ่มธุรกจิทนู่าและอาหาร
ทะเลแปรรปู 

ทมีบรหิารกลุ่มธุรกจิกุง้ ทมีบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารสตัว์
เลีย้งและผลติภณัฑเ์พิม่มลูค่า 

ทมีบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่เยอืก
แขง็ แช่เยน็ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทมีบรหิารกลุ่มธุรกจิในทวปียโุรป ทมีบรหิารกลุ่มการเงนิและภาษ ี

ทมีบรหิารกลุ่มตลาดเกดิใหม ่ ทมีบรหิารดา้นทรพัยากรบุคคล ทมีบรหิารดา้นพฒันาธุรกจิเชงิ 
กลยุทธ ์

นวตักรรม 
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7.2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการอื่นที่เป็น

ผูบ้รหิาร กรรมการที่เป็นผูร้่วมคา้ที่ช่วยสง่เสรมิกลยุทธท์างการคา้ และกรรมการอสิระ ซึ่งมจี านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดยเมื่อรวม
แลว้มจี านวน 12 ท่าน โดยกรรมการอสิระเป็นกรรมการที่มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอื
ความสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระ ปัจจุบนัมจี านวน 4 ท่าน โดยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไป
ตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ก ากับดูแลงานของบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั นโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการด าเนินงานของ
บรษิทั และตดิตามการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารใหป้ฏบิตัิงานอย่างมจีรยิธรรม เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
ดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง
อยา่งสม ่าเสมอ  
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั: กรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 2 คน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั หรอืในบาง
กรณีคณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทักไ็ด ้ 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท: คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการที่มคีวามรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกจิ เช่น ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชกีารเงนิ ดา้นการบรหิาร ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น
ตน้  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทัมรีายนาม ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

จ านวนปีท่ี
ด ารง

ต าแหน่ง* 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 17 มนีาคม 2531 32 ปี 9 เดอืน 

2. นายเชง  นิรตุตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 8 เมษายน 2542 21 ปี 9 เดอืน 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1 มกราคม 2533 31 ปี 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 17 มนีาคม 2531 32 ปี 9 เดอืน 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธรุกจิอาหารแช่
แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

25 เมษายน 2545 18 ปี 8 เดอืน 

6. นายชาน ชู ชง กรรมการบรหิาร 30 เมษายน 2544 21 ปี 8 เดอืน 

7. นายโนรโิอะ ไซกุสะ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 เมษายน 2562 1 ปี 9 เดอืน 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 15 พฤศจกิายน 2553 10 ปี 2 เดอืน 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

22 สงิหาคม 2543 20 ปี 5 เดอืน 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 22 มนีาคม 2553 10 ปี 9 เดอืน 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 22 มนีาคม 2553 10 ปี 9 เดอืน 

12. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 3  เมษายน 2558 5 ปี 9 เดอืน 
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* จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งค านวณตัง้แต่ด ารงต าแหน่งถึงเดือนธนัวาคม 2563 เท่านัน้ 

สดัสว่นของกรรมการอสิระในคณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที่ก ากบัดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตังิานเชงิกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสี่วนร่วมใน

การบรหิารงานประจ าของบรษิทั ด าเนินการควบคมุการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั สนบัสนุนและเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอิสระ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีตลอดจนดูแล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หมวดที ่5 คณะกรรมการ ขอ้ที ่17 ดงัน้ี 
ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งใหต้รง

เป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ขอ้ 20. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดั เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
การจ ากดัอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบรษิทัเชื่อวา่ การมกีรรมการซึง่มปีระสบการณ์การท างานต่อเน่ืองกบับรษิทัเป็นสิง่ทีม่คี่าต่อบรษิทั ดงันัน้จงึไมไ่ด้

ก าหนดคณุสมบตัเิรื่องอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ส าหรบัขอ้บงัคบัของบรษิทัไดเ้ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทั www.thaiunion.com ภายใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ”์  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
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การด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
ก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ

กรรมการของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัรว่มทุน ซึ่งบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้
ไปก ากบัดแูลการบรหิารจดัการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  

รายชื่อคณะกรรมการ บรษิทัจดทะเบยีนอื่น บรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
จดทะเบยีนอื่น 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ - - 

2. นายเชง  นิรตุตนิานนท์ - - 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 1 - 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ - - 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ - - 

6. นายชาน ชู ชง - - 

7. นายคโิยทากะ  คคิชู ิ - - 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส - - 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ - - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย 1 - 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล 1 - 

12. นายนาถ  ลิว่เจรญิ - - 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

กรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารในบรษิทัอื่นที่ไมใ่ช่บรษิทัในกลุ่มได้ไม่
เกนิ 3 บรษิทั  โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะต้องไมก่ระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่ในการเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั และหา้มมใิห้
ประธานเจา้หน้าที่บรหิารด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าที่บรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทัง้น้ีเพื่อให้บรษิทัไดร้บัประโยชน์สูงสุดในการที่
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7.2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุ้นดว้ยความซื่อสตัย ์

สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั นอกจากน้ี กรรมการยงัมหีน้าที่ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบั
ควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กรรมการมหีน้าที่จะต้องแจ้งให้บรษิทัทราบ หากมสี่วนได้ส่วนเสียในสญัญาที่ท ากบับรษิทั หรอืถือหุ้นเพิม่ขึ้นลดลงในบรษิทัหรอื
บริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทัง้น้ีอ านาจการตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่ง
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ 

(1) เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) การเปลีย่นแปลงราคามลูคา่หุน้ หรอืเพิม่ / ลดทุนจดทะเบยีน 
(3) เพิม่จ านวนกรรมการบรษิทั 
(4) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรอือยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรอืข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ระบุให้ต้องได้รบัการ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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บทบาทและความรบัผดิชอบ 
คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ ภายใตก้รอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีและค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 

1) จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และก ากบัดแูลการด าเนินกจิการทัง้หลายของบรษิทั 
2) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายขององคก์ร  
3) ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัเป็นประจ าทุก 5 ปี 
4) ก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายการด าเนินธุรกจิเพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิ 
5) ตดิตามใหม้กีารน ากลยทุธ ์เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏบิตัติามทีก่ าหนดไว ้
6) ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารใหบ้รหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
7) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัไมน้่อยกวา่ปีละ 5 ครัง้ 
8) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ และขออนุมตัสิ าหรบัมติ

ต่างๆ ทีน่อกเหนือจากอ านาจของคณะกรรมการ 
9) ตดิตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
10) อนุมตังิบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
11) จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบรษิทั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ารายงานทางการเงนิถูกต้องเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี และ
นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 

12) ก าหนดใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
13) เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
14) เสนอกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการเขา้ใหมต่่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
15) เสนอการจา่ยเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
16) อนุมตัิเรื่องที่คณะกรรมการบรหิารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การขดัแย้งทางผลประโยชน์ การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง ตามที่

ก าหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
17) อนุมตักิารท าธุรกรรมสญัญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพนั การก่อหน้ีและการค ้าประกนัของบรษิทัอนุมตัแิต่งตัง้  
18) ก าหนดอ านาจหน้าที ่และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
19) ก าหนดการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
20) อนุมตัใิหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ าอยา่งน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 
21) จดัใหม้กีารจดัท าจรรยาบรรณธรุกจิและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุก

คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อยา่งจรงิจงั 

22) อนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั  
จดัท าและหรอืเกบ็รกัษาเอกสาร    

• ทะเบยีนกรรมการ 
• หนงัสอืเชญิประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
• หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
• รายงานประจ าปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู 
• รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 
• รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 
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ปฏบิตัหิน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีตามกฎระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

23) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบตัิที่ดสี าหรบัการเป็นกรรมการบรษิัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กรรมการอิสระ 
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั ก าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัต้องมจี านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้น้ีกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เกี่ยวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักับคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
คณุสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายได้เท่าเทยีมกนั และ
ไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ทัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน และไม่ไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบั

การบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4) ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ   
6) ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
7) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนด
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นส่วนของอตัราการถอืครองหุน้ของบรษิทั 

การประชุมกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหก้รรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิารไดม้โีอกาสประชุมรว่มกนั โดยไมม่กีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารเขา้รว่มประชุม 

เพื่อใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารไดพู้ดคยุหารอืเรื่องต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจอยา่งเป็นอสิระ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย 
ส าหรบัปี 2563 มกีารประชุมกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 ครัง้ โดยมกีรรมการเขา้รว่มประชุมจ านวน 4 ท่าน 
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การเขา้รว่มประชมุ 
คณะกรรมการบรษิทัทุกท่านมคีวามตัง้ใจและพรอ้มที่จะเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ยกเวน้ กรรมการที่มถีิน่พ านักในต่างประเทศ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 สามารถ
พจิารณารายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ 8.1.2 การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ระบบการควบคมุ การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการจดัให้มสีายงานตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคญัอย่าง

สม ่าเสมอ และใหค้วามมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบทีม่ปีระสทิธผิลซึง่จะสง่เสรมิความน่าเชื่อถอืใหก้บังบการเงนิ ตลอดจนมรีะบบการควบคมุภายในที่
ดแีละมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและบรหิารความเสีย่ง และมกีารก ากบัดูแลการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน (Compliance control) การจดัการความเสีย่งและการใหค้วามส าคญัต่อรายการ
ผดิปกตทิัง้หลาย  

การบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิปัจจยัเสีย่งทัง้จาก
ภายในและภายนอกองคก์รอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะท างานจะประกอบด้วย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยั
เสีย่งนัน้ๆ โดยจะท าการวเิคราะห์ถงึสาเหตุที่ท าให้เกดิความเสีย่ง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการติดตามผลใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรการที่ก าหนดไว้ และ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

การเปิดเผยข้อมลู 
คณะกรรมการเหน็ความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ใหก้บัผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุน

และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดร้บัทราบอยา่งเท่าเทยีมกนั จงึจดัใหม้กีารสื่อสารขอ้มูลของบรษิทัในสว่นของการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิภายใต้
กรอบของกฎหมาย อย่างชดัเจนทนัเวลา เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัไดร้บัการยอมรบั
และสนใจที่จะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัท าใหบ้รษิทัไดร้บัมุมมองของสาธารณชนที่มตี่อบรษิทั ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์
ของบรษิทัตอ่ไป โดยจดัใหม้หีน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และใหค้วามสะดวกแก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์
อย่างเท่าเทยีมกนั  มกีารพบปะกนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อรบัทราบขอ้มูลของบรษิทัและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างกนั รวมถงึการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.thaiunion.com  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการดูแล รวมทัง้ตดิตามรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที่

เกีย่วโยงกนั ซึ่งจะพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอยา่งเป็นอสิระภายในกรอบของการก ากบัดแูลกจิการที่ดซีึ่งถอืปฏบิตัิ
มาโดยสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เสมอืนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส 
และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิ้นปี ไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
บรษิทัยงัก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึง่เป็น
สว่นไดเ้สยีที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยได ้ 

http://www.thaiunion.com/
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โครงสร้างการถือหุ้นและอตัราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั จ านวนหุ้น      
ณ 1 ม.ค. 2563 

% ซ้ือระหว่างปี ขายระหว่าง
ปี 

โอนเข้า 
(ออก) 

จ านวนหุ้น  
ณ 31 ธ.ค. 2563 

% 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

174,804,288 
56,330,432 

4.84    174,804,288 
56,330,432 

4.84 

2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

200,442,084 
66,332,032 

5.59  
2,900,000 

  
(1,300,000) 

 200,442,084 
67,932,032     

5.62 

3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ   
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

38,668,000 
- 

0.81    38,668,000 
- 

0.81 

4. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

399,736,164 

109,329,048 

10.67    399,736,164 

109,329,048 

10.67 

5. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ  
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

63,442,980 
- 

1.33    63,442,980 1.33 

6. นายโนรโิอะ ไซกสุะ 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

- 
- 

n/a    - n/a 

7. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต์ เอส 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

- 
- 

n/a    - n/a 

8. นายชาน ช ูชง 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

12,295,272 
- 

0.26    12,295,272 
- 

0.26 

9. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

50,000 
- 

0.00    50,000 
- 

0.00 

10. ดร.ธรรมนูญ อานนันโทไทย 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

- 
- 

n/a    - 
- 

n/a 

11. นายกรีต ิอสัสกุล 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

- 
103,248 

0.00    - 
103,248 

0.00 

12. นายนาถ ลิว่เจรญิ 
      คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

- 
- 

n/a    - 
- 

n/a 

รวมจ านวนหุ้นและอตัราส่วน 1,121,533,548 23.50 2,900,000 (1,300,000) - 1,123,133,548 23.54 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยเูน่ียน 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่เป็นรายงานทางการเงนิทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีเ่ป็นจรงิและ
สมเหตุผล โดยอยู่บนรากฐานของการจดัใหม้กีารบนัทกึขอ้มูลทางบญัชทีี่ถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ ซึง่ไดใ้ช้นโยบายการบญัชทีี่เหมาะสมและ
ถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป ตลอดจนได้พจิารณาถงึความสมเหตุสมผล และความระมดัระวงั
รอบคอบ รวมถงึการประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัท า และได้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ตาม
มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีม่ผีลบงัคบัใช้ ซึ่งผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัในรายงานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอย่างไม่มี
เงื่อนไข เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแลสอบทานรายงาน
ทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงพจิารณาการเปิดเผย
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ขอ้มูลรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทั ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั คอื นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บรษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยในการตรวจสอบนัน้มคีวามเป็นอิสระและ
ไดร้บัความร่วมมอืจากผู้บรหิารและผูป้ฏบิตังิานเป็นอยา่งด ีเพื่อใหผู้้สอบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบ
บญัช ีโดยความเหน็ของผูส้อบบญัชปีรากฎในรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอซึ่งท าใหเ้ชื่อมัน่ไดว้า่ งบการเงนิของบรษิทั และงบ
การเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสว่นของ
ผู้ถือหุ้น และกระแสเงนิสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั มคีวามเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป และ
ปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งตามกฏหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

การปฐมนิเทศและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของบรษิทั และเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ รวมถงึการชี้แจงนโยบายดา้นต่างๆ ของบรษิทัใหก้รรมการไดท้ราบ
ทัง้ในสว่นของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานและมสีาระในการปฐมนิเทศดงัน้ี 

1. เรื่องทีค่วรทราบ: โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอ านาจหน้าที ่และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เรื่องทัว่ไปเกีย่วกบัธรุกจิ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน 

ในปี 2563 บรษิทัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ แต่บรษิทักไ็ดม้กีารปรบัปรงุคู่มอืกรรมการเขา้ใหมแ่ละกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบั และนโยบายที่ส าคญั เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหลกัเกณฑแ์ละการจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยี 
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการทุกท่านสามารถเขา้รบัการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วยใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการ
ของบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส าหรบัในปี 2563 กรรมการบรหิาร คอื นายธรีพงศ ์จนัศริ ิและนายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูร
การบรหิารของสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีง 



ส าหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ถีิน่พ านักในประเทศไทยไดผ้า่นหลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และสถาบนัอื่นๆ ดงัน้ี 

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

NDC ACF Cash
flow 

Discussion Other 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ     15/2550        12/2554      

2. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ  10/2544                

3. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ   86/2553               

4. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ   84/2553       2/2552  25/2560     2561 *** 

5. นายชาน  ช ู ชง  10/2545        1/2552        

6. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้  13/2544 

2/2549 

1/2557 

 4/2544 9/2552   2/2555 

 

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

2561 ** 

2562 **** 

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

8. นายกรีต ิ อสัสกุล  27/2546   5/2550             

9. นายนาถ ลิว่เจรญิ   120/2558        2560   2559    

DCP : Director Certification Program DAP : Director Accreditation Program RCP : The Role of Chairman Program 
RCC : The Role of Compensation Committee ACP :  Audit Committee Program  UFS :  Understanding the Fundamental of Financial 
Statement 
HRP : How to Develop a Risk Management Plan  HCI : Handling Conflict of Interest TLCA : TLCA Executive Development Program   
AACP : Advance Audit Committee Program หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู : สถาบนัวทิยาการตลาดทุน NDC : National Director Conference    
ACF : Audit Committee Forum Cashflow : หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มในการจดัท างบกระแส กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 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 ***  หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู รุน่ที ่1 / สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
2562 **** การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร การบูรณาการร่วมกบักลยทุธแ์ละผลการปฎบิตังิาน / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
บรษิทัมนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเริม่จากปี 2556 เป็นตน้มา 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหค้ณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มี
แนวทางในการปรบัปรงุงานในการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ โดย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 
1)  โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2)  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
3)  การประชุมคณะกรรมการ  
4)  การท าหน้าทีข่องกรรมการ  
5)  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

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

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 
1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2) การด าเนินการในการประชุม 
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึง่พจิารณาจากเป้าหมายและสถานะของความส าเรจ็ของแต่ละ
เป้าหมาย โดยมหีวัขอ้การประเมนิดงัน้ี 

1)  ความเป็นผูน้ า 
2)  การก าหนดกลยทุธ ์
3)  การปฏบิตัติามกลยทุธ ์
4)  การวางแผนและผลปฏบิตังิานทางการเงนิ 
5)  ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6)  ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7)  การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
8)  การสบืทอดต าแหน่ง 
9)  ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10) คณุลกัษณะส่วนตวั 
เลขานุการบริษทัได้จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

พจิารณาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ โดยมคีะแนนประเมนิเฉลีย่ดงัน้ี 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั  คะแนนเฉลีย่ 95% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล  คะแนนเฉลีย่ 95% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ  คะแนนเฉลีย่ 95% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)  คะแนนเฉลีย่ 98% 
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7.3 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการรวมทัง้หมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ยอกี 4 ชุด 

เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองก่อนน าประเดน็ส าคญัเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั โดยมรีายละเอยีดกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

มทีัง้หมด 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 

2. นายเชง  นิรตุตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธรุกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. นายชาน ชู ชง ผูอ้ านวยการกลุ่มดา้นกจิการกลุ่มบรษิทั 

*รายละเอยีดของกรรมการแต่ละท่านสามารถพจิารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 1  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
1) ใหก้รรมการบรหิารมอี านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั เวน้แต่รายการทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ 
2) มอี านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธรุกจิและกลยทุธท์างธรุกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบรหิารงาน ก าหนดงบประมาณส าหรบัประกอบธุรกิจประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบั
นโยบาย และแนวทางธรุกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) มอี านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั รวมทัง้จดัตัง้โครงสร้างองค์กร และการบรหิาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั  

5) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารกูห้รอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั หรอืการช าระเงนิ
หรอืใช้จ่ายเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกจิของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการด าเนินงาน
ต่างๆ เป็นตน้ ทัง้น้ีมกีารก าหนดวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการ หรอืเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อย่างไรกด็ ีวงเงนิ
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

6) มอี านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในต าแหน่งทีไ่มส่งูกวา่ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 

อน่ึง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ท ารายการที่ท าให้คณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร  สามารถอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืมสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบงัคบับรษิทั และตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด) กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิการเข้าท ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนุมตัิไว้ ทัง้น้ี กรรมการบรหิารที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมอี านาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารไดต้ามทีจ่ าเป็นหรอืเหน็สมควร  



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 

 
 

สว่นที ่2 หน้า 31  

อ านาจอนุมตัหิลกัของคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารตอ้งพจิารณา โดยสรปุ 
1. นโยบายดา้นการเงนิ – เรื่องทีจ่ะต้องผา่นการอนุมตัปิระกอบดว้ย 

1.1 งบประมาณประจ าปี  
1.2 การร่วมลงทุนในบรษิทัอื่น หรอืลงทุนตัง้บรษิทัใหม ่(15% < ขนาดของรายการ < 50%)  
1.3 การจดัซือ้สนิทรพัยถ์าวรนอกงบประมาณ (15% < ขนาดของรายการ < 50%) 
1.4 การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2. นโยบายดา้นการบรหิารงาน – การปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
3. นโยบายดา้นพนักงาน – การอนุมตัอิตัราการปรบัเงนิเดอืน โบนสั ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

ทัง้น้ี กรณีที่คณะกรรมการบรษิทัได้มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกจิ การมอบ
อ านาจดงักล่าวไดเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมกีารก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบ
อ านาจไว้อย่างชดัเจน และไม่ถือเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้รบัมอบอ านาจสามารถอนุมตัริายการที่บุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับรษิทัผูม้อบอ านาจหรอืบรษิทัยอ่ย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรกตัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้การสนับสนุนและ
ปฏบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อสอบทานขอ้มลูทางการเงนิที่เสนอแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น  สอบทานระบบบรหิารความ
เสีย่ง  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภบิาล และก ากบัดูแลมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชัน่  รวมทัง้สอบทานการจดัท า
รายงานทางการเงนิ  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัเป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชื่อถอื  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบรษิทัที่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละ 3 ปี ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมคีณุสมบตัิตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒดิา้นบญัชีและการเงนิ การบรหิารองคก์ร กฎหมาย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้น้ี กรรมการอสิระทุกท่านไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้  และใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และประกอบดว้ยสมาชกิดงัน้ี 

1. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
(ปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่
0156 ตัง้แต่ปี 2505 จากสภาวชิาชพีบญัช)ี 

2. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย    กรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นงบการเงนิ  
  (B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg) 
3. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ที่มคีวามเป็น

อิสระหรอืเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด และมี
ความรูป้ระสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ การตดัสนิใจต่างๆ ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ถอืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั รวมทัง้ท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปุดงัน้ี 
1.  สอบทานใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และตามที่ก าหนดโดย

กฎหมายอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้ง และเพยีงพอ 
2.  สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
3.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
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4.  สอบทาน “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว 
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ 

5.  สอบทานให้มรีะบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ขึ้น   
รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัเกี่ยวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

6.  สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
7.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
8. สอบทานความถูกตอ้งและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานการเงนิ การบรหิารความ

เสีย่งการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูและระบบเครอืขา่ย และเสนอแนวทางการปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
9. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
11. สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี
12. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบและมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบรษิทั รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนและ

ประเมนิประสทิธภิาพการท างานของผูส้อบบญัชบีรษิทั และจดัใหม้กีารประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของสายงานตรวจสอบ 
15. สอบทานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
16.  ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูจ้ดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ 
17.  พจิารณาความเป็นอสิระของสายงานตรวจสอบโดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา 
18.  สอบทานความพอเพยีงของระบบก ากบัดแูลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
19.  พจิารณาจดัหาทีป่รกึษาภายนอก เพื่อใหค้ าแนะน าหรอืช่วยเหลอืในการตรวจสอบภายใน 
20.  สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
21.  ออกไปตรวจเยีย่มหน่วยงานในบรษิทั   บรษิทัย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบบรหิารความเสีย่ง 

ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารสิง่แวดล้อม ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน รวมทัง้ความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ ตลอดจนปัญหา
เกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิ ปัญหาเกี่ยวกบัผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้เขา้เยีย่มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลติ การ
บรหิารคลงัสนิคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ระบบสารสนเทศทีใ่ชง้าน รวมทัง้ความปลอดภยัในโลกไซเบอร ์

22. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อย่างมปีระสทิธผิล เริม่ตัง้แต่การ
ประเมนิความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมัน่ใจว่าบริษทัมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ตามที่ได้
รายงานไวใ้นแบบประเมนิตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

23. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรยีก สัง่การใหฝ่้ายจดัการหวัหน้าหน่วยงานหรอืพนกังาน
ของบรษิทัที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็นรวมทัง้แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็วา่จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบตามค าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 
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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการรบัทราบกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการผู้จดัการ  หรอื

บุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินการของบรษิทักระท าความผดิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง 
มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอืมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้ านักงาน กลต. และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

2. ในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

2.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

ธรุกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด  กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านักงาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่
ขา้งตน้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทัโดยตรง  และคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอย่างสม ่าเสมอ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 12 ครัง้ เพื่อปฏบิตัหิน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมายและ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งสามารถดรูายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้น “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 
ได ้ในสว่นที ่2 หน้า 57  

องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทัง้สามท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมี

คณุสมบตัติามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และเป็นผูท้รงคณุวุฒดิา้นบญัชแีละการเงนิ การบรหิาร
องค์กรและกฎหมาย ทัง้น้ี กรรมการอสิระทุกท่านไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืที่ปรกึษาใดๆ ของบรษิทัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
แตง่ตัง้เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีเ่หน็สมควร 

อ านาจหน้าที่ 
1. สามารถเชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัหารอืหรอืตอบค าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. สามารถขอค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทั หรอือาจจา้งทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกได ้หากมคีวามจ าเป็น 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จี านวนครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีง
เท่าวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบทีต่นแทน 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee) 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2553 มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1 ท่าน โดยกรรมการทัง้สองท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยมี
สมาชกิดงัน้ี 

1. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้               กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
- สว่นของการสรรหา 
1. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 
2. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหา ตลอดจนพจิารณาคดัเลอืกและเสนอชื่อกรรมการของบรษิทั และกรรมการ

ของคณะกรรมการชุดยอ่ยใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
3. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการสรรหา 
- สว่นของการพจิารณาคา่ตอบแทน 
1. พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ 
1. น าเสนอแผนการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและเสนอผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิ
2. เสนอแนะคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
3. น าเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมส าหรบัประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
4. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงนิค่าจ้างส าหรบัพนักงาน และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
5. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเกีย่วกบัคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ของผูบ้รหิารระดบัสงู และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอ

อนุมตั ิ
6. จดัท ารายงานการปฏบิตังิานเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
7. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการพจิารณาคา่ตอบแทน 

องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน เป็น

กรรมการอสิระซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนวา่งลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวต้องออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมจี านวนครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีต่นแทน 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management committee) 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2553 มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน และผูบ้รหิารตามความเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่
เป็นกรรมการอสิระ ซึง่มคีณุสมบตัติามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน  

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 ท่าน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ท่าน โดยมสีมาชกิดงัน้ี 
1.  นายกรีต ิอสัสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.  นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้               กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ                    กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายชาน ชู ชง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและกรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัอยา่งเหมาะสม 
2. ติดตามและพฒันากรอบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างต่อเน่ืองและ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
3. จดัใหม้กีารประเมนิ วเิคราะหแ์ละทบทวนความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ
4. พจิารณาและให้ความเหน็ในการก าหนด ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมนิความเสี่ยงของ

บรษิทั (Risk Assessment Criteria) 
5. รบัทราบและพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อผลการประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งวา่เพยีงพอและเหมาะสม 
6. ก ากบัดแูลผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง วา่ไดน้ าไปปฏบิตัอิยา่งเหมาะสม 
7. รายงานความเสีย่ง การจดัการความเสีย่งทีส่ าคญั และสิง่ทีค่วรปรบัปรงุต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 
8. สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
9. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้
10. สื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยปีละครัง้ 
11. ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในการใช้บรกิารจากบุคคลภายนอก เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน า ที่เป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ ขอบเขต 

และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎิบตัิงานของส่วนบรหิารความเสี่ยง ในกรณีที่มี

ปรมิาณงานมากเกนิกวา่อตัราก าลงัคนของฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
13. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการบรหิารความเสีย่ง 

องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิ
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 ท่าน และกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการสว่นใหญ่

เป็นกรรมการอสิระ ซึง่มคีณุสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึงหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตัง้
เลขานุการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งวา่งลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยงแทน เพื่อให้มี
จ านวนครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งแทน อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทีต่นแทน 

ทัง้น้ีรายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นรายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ส่วนที ่2 หน้า 61 
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7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหาร 
7.4.1 โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
2) นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) นายยอรก์ ไอรลั ประธานเจา้หน้าที ่ดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั (GROUP CFO) 
4)   นายชาน ชู  ชง ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นกจิการกลุ่มบรษิทั 
5) ดร. ดาเรีย่น  เมย ์แมคเบน ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
6) ดร. ธญัญวฒัน์  เกษมสุวรรณ ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นนวตักรรม 
7) นายลโีอนารด์ชั  คลูเลนซ์ กรรมการผูจ้ดัการ ดา้นธรุกจิอนิกรเีดยีนท์ 
8) นายแพทรคิ  เบอทาแลนฟ์ฟ่ี ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นพฒันาธรุกจิเชงิกลยทุธ์ 
9) นายคลูซาน ซงิห ์ ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นทรพัยากรบุคคล 
โดยมี นางสาวอรุณรตัน์ สุรตันจินดาภรณ์ ต าแหน่งรองผู้จดัการทัว่ไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผู้รบัผิดชอบในการ

ควบคุมดูแลการท าบญัชี ซึ่งมคีุณสมบตัิและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบญัชตีามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
ระหวา่งปี 2563 ไดผ้่านการอบรมพฒันาความรูต้่อเน่ืองทางดา้นบญัชทีีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ครบ
ตามขอ้ก าหนดของประกาศฯ ที ่ทจ. 39/2559  

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

ประธานเจา้หน้าที ่ดา้นการเงนิกลุ่ม
บรษิทั (Group CFO) 

ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหาร
แช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นนวตักรรม 

กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธรุกจิอนิ
กรเีดยีนท์ 

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นพฒันา
ธรุกจิเชงิกลยทุธ ์

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นกจิการ
กลุ่มบรษิทั 

ผูอ้ านวยการกลุ่ม ดา้นทรพัยากร
บุคคล 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการจะไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ซึ่งผา่นการพจิารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลกัษณะที่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกนั รวมถงึขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ การปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่ไดร้บัมอบหมาย
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้กค็วรไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

บรษิทัก าหนดรปูแบบการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู ดงัน้ี 
• คา่ตอบแทนโดยรวม สอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
• อตัราการจา่ยเงนิรางวลั (โบนสั) กรณีทีผ่ลงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในสว่นของพนักงานและของบรษิทั ผูบ้รหิารจะไดร้บัเงนิ

รางวลัในอตัรารอ้ยละ 25 – 30 ของเงนิเดอืนรวมทัง้ปี 
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
ส าหรบัในส่วนของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการบริหารจดัการเรื่องค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู (ซึ่งเป็นแบบเดยีวกนักบั

พนกังานทัว่ไป) มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 รบัทราบและมคีวามเหน็ร่วมกนัในสว่นของเป้าหมายการปฏบิตังิานประจ าปี ซึง่สง่ผลไปสู่เป้าหมายรว่มกนัในการด าเนิน

ธรุกจิของบรษิทัทีเ่รยีกวา่เป้าหมายรว่ม (Enterprise Objectives) ประจ าปีทีไ่ดต้ัง้ไว ้
ขัน้ตอนที ่2 เมื่อตัง้เป้าหมายการปฏบิตังิาน ซึง่รวมถงึการบนัทกึเขา้ไปในเป้าหมายการท างานประจ าปีรายบุคคลเรยีบรอ้ยแลว้ กย็งั

มกีารตดิตามความคบืหน้าของเป้าหมายนัน้ ซึง่อาจจะมกีจิกรรมหลายๆ อยา่งประกอบกนัเพื่อใหเ้ป้าหมายนัน้ส าเรจ็ตามทีต่ ัง้ไว ้
ขัน้ตอนที่ 3 มกีารประเมนิผลส าเรจ็ของเป้าหมายที่ตัง้ไวโ้ดยมหีลายระดบั ตัง้แต่ ระดบั 1-5 และน าคะแนนรวมที่ไดจ้ากการประเมนิ

ผลส าเรจ็ของเป้าหมายมาก าหนดค่าตอบแทนในลกัษณะต่างๆ เช่น การใหโ้บนสัประจ าปี การขึน้เงนิเดอืนประจ าปี โดยพิจารณาส่วนประกอบ
อื่นๆ รว่มกนั อนัไดแ้ก่ การมสีว่นรว่มของพนกังานในเป้าหมายธรุกจินัน้ คา่นิยมขององคก์ร (TU 6 values) ทีพ่นกังานน าไปปฏบิตั ิ

เป้าหมายร่วมกนัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่ก าหนดขึน้มาในแต่ละปีนัน้ มาจากการมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนธุรกจิของบรษิทั
ในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกิจซึ่งต่างตัง้เป้าหมายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจที่ส่งเสรมิความส าเรจ็ของเป้าหมายรวม ทัง้น้ี 
ผูบ้รหิารของหน่วยงานหรอืผูบ้รหิารของหน่วยธุรกจิจะก าหนดแผนความคดิรเิริ่มต่างๆ ที่ต้องสมัพนัธส์อดคล้อง รวมถงึเป็นสิง่ที่ผลกัดนัส่งผล
ต่อความส าเรจ็ในเป้าหมายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน หรอืหน่วยธุรกจินัน้ โดยความคดิรเิริม่ที่ถูกพจิารณาและลงความเหน็ร่วมกนัแล้วว่า
ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลประจ าปี ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านค่านิยม จะถูกพจิารณาและอนุมตัิจาก
หวัหน้างานใหอ้ยูใ่นระบบบรหิารจดัการดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (PMP) ซึง่เกดิขึน้ในช่วงมกราคมของทุกปี  

ในส่วนของการประเมินผลส าเรจ็ของเป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงประเมินผลการท างานนัน้ จะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้บรหิารระดบัสูงและ 
พนักงานไดท้ าการประเมนิตวัเอง โดยการใหค้ะแนนความส าเรจ็ ความสมัฤทธิผ์ลของเป้าหมายที่ตัง้ไว ้หลงัจากนัน้ Group Director HR หรอื 
HR business partner จะรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเปรยีบเทยีบเพื่อใหไ้ดเ้กณท์การประเมนิทีเ่ทีย่งธรรม ตรวจสอบได ้และเพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของซอีโีอ หรอืผูบ้งัคบับญัชาในการใหค้ะแนน ประเมนิผลการท างาน และเป้าหมายทีต่ ัง้ไวข้องผูบ้รหิาร พนกังานดงักล่าว 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร เป็นเงนิเดอืน เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี และโบนัสประจ าปี ซึง่พจิารณาจากผลการด าเนินงานของ

บรษิทั ผลการปฏบิตังิานประจ าปีของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั ส่วนอตัราการจา่ยเงนิ
โบนสั กรณทีีผ่ลงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในสว่นของพนักงานและของบรษิทั ผูบ้รหิารจะไดร้บัเงนิรางวลัในอตัรารอ้ยละ 25 – 30 ของ
เงนิเดอืนรวมทัง้ปี 
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ส าหรบัค่าตอบแทนของผูบ้รหิารในปี 2563 เทยีบกบัปีก่อน เป็นดงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 

 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน (คน) ณ 30 ธนัวาคม 
เงนิเดอืน / โบนสั 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

9 
  131.18 

3.76 

9 
  133.79 

4.16 

รวม 134.94 137.95 
 
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

: คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ปี 2563 เท่ากบั 7.36 ลา้นบาท (รายละเอยีดอยูใ่นหวัขอ้ 8.1.2) 

:  โบนสัคณะกรรมการจากผลการด าเนินงานปี 2562 เท่ากบั 11.21 ลา้นบาท (ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่
16 กนัยายน 2563) 

:  คา่ตอบแทน (รวมคา่ตอบแทนอื่นทีเ่ป็นตวัเงนิ เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี เงนิสมทบประกนัสงัคม เป็นตน้) ของผูบ้รหิารรวม 9 ท่าน
ไดร้บัจากบรษิทั ในปี 2563 เท่ากบั 137.95 ล้านบาท 

: รวมคา่ตอบแทนและโบนสัทัง้สิน้ทีค่ณะกรรมการทุกท่านและผูบ้รหิารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดร้บัจากบรษิทั 
ในปี 2563 เท่ากบั 156.52 ลา้นบาท 

ผลตอบแทนหรอืสทิธปิระโยชน์อื่น 
วงเงนิประกนัคุ้มครองสขุภาพ ไม่เกนิ 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มถีิ่นพ านักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี) รวมเบี้ย

ประกนั 6 ท่าน ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 257,945 บาท 

7.5 ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงาน 

บคุลากรของบรษิทัไดแ้บ่งตามสายงานหลกั รวม 9,770 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2563) โดยแบ่งเป็นพนกังานรายเดอืน จ านวน 1,728 คน 
และพนกังานรายวนั จ านวน 8,042 คน 

สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม 
บรษิทัมนีโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิแนวปฏิบตัิในเรื่องของสทิธมินุษยชนตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน การใช้แรงงาน โดยตลอด

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บรษิทัไม่เคยมขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน และสนับสนุนความคดิในการส่งเสรมิสทิธแิรงงานและสวสัดภิาพทางสงัคมของ
ผูใ้ช้แรงงานมาตลอด บรษิทัไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการรบัสมคัรและการจา้งงานทุกประการโดยเคร่งครดั และ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและค่านิยมขององค์กร บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานให้สามารถรกัษา
พนักงานที่มคีุณภาพ ดงึดูดคนเก่งจากภายนอกองคก์ร และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมภายใน
องคก์ร ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจนขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โครงสร้างค่าตอบแทน 
กระบวนการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานจะท าควบคู่ไปกบัการประเมนิศกัยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ 

แผนพฒันาศกัยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)  ฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกบัผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะ
ร่วมกนัประเมนิศกัยภาพของพนักงาน และ ก าหนดแผนพฒันาพนักงานรายบุคคลอย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานที่เป็นผูส้บืทอด
ต าแหน่ง และพนักงานที่มศีกัยภาพในการท างานสูง จะมกีารวเิคราะห์ขดีความสามารถเพื่อใช้ในการท าแผนพฒันาขึ้นเป็นขัน้ตอน รวมถงึมี
การพดูคยุกบัพนกังานถงึเป้าหมายอาชพีและความคาดหวงัของพนกังาน  ตลอดจนการตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ  
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แผนการพฒันาต่างๆ จะถูกปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรและความคาดหวงัของพนักงานตามความจ าเป็น 
เพื่อให้ม ัน่ใจว่า พนักงานและองค์กรจะได้รบัประโยชน์ร่วมกนัอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง และ
น าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รอยา่งยัง่ยนืต่อไป  

นโยบายการจา่ยเงนิรางวลัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดเป้าหมายและตวัวดัในแต่ละ
ปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธร์ะยะยาวของบรษิทัฯ ซึง่เรยีกวา่ Enterprise Objective โดยมกีารวดัผล 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. Drive Superior Financial Performance - ผลกัดนัความเป็นเลศิในการบรหิารการเงนิและประสทิธภิาพการใชเ้งนิทุน 
2. Accelerate Growth โดยการมุ่งเน้นนวตักรรมใหม่ๆ เรง่ผลกัดนัชื่อเสยีงในความเป็นเลศิดา้นนวตักรรมและสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ การ

เป็นผูน้ าดา้นความยัง่ยนื รวมถงึการพฒันาต่อยอดธรุกจิน ้ามนัปลาและอื่นๆ 
3. Improve Productivity ผนึกก าลงัเป็นองค์กรแห่ง continuous improvement ซึ่งรวมถึงการบริหารจดัการด้านการเงิน ตลอดจน

ทรพัยากรในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
4. Work on Business Fundamentals – ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่ด ารงตนแบบอย่างที่ดีในค่านิยม 6 ประการที่เป็นวฒันธรรม

องคก์ร รวมถงึการพฒันาและการธ ารงรกัษาคนเก่งในองคก์ร อกีทัง้มุง่เน้นรกัษา/เพิม่ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร ตลอดจนเน้นย ้า
การบรหิารจดัการดา้นกลยทุธแ์บบระยะยาว เพื่อพฒันาต่อยอดธรุกจิและสง่ผลตอบแทนทางดา้นการเจรญิเตบิโตทางธรุกจิไดส้งูสดุ 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิม่จ านวน เน่ืองจากบรษิทัยงัคงต้องการแรงงานเพิ่มขึน้ เพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของลูกคา้ซึง่มจี านวนมาก  

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2563 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 3,148.98 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 
- เงนิเดอืน จ านวน 751.57 ลา้นบาท (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 
- เงนิเดอืน คา่จา้ง และเบีย้เลีย้ง จ านวน 1,535.04 ลา้นบาท (ตน้ทุนขาย) 
- คา่ Incentive และคา่ตอบแทนอื่น จ านวน 116.09 ลา้นบาท 
- คา่ตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุม จ านวน 7.35 ลา้นบาท 
- ปรบัปรงุโบนสักรรมการปี 2562 ตัง้ไวส้งูเกนิ จ านวน (0.71) ลา้นบาท  
- โบนสักรรมการปี 2563 (จา่ยปี 2564) จ านวน 15.60 ลา้นบาท (ตัง้เป็นคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย) 
- โบนสัประจ าปี จ านวน 320.81 ลา้นบาท 
- เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี จ านวน 52.96 ลา้นบาท 
- ประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน จ านวน 48.62 ลา้นบาท 
- ฝึกอบรมและสมันาต่างๆ จ านวน 15.71 ลา้นบาท 
- เงนิเกษยีณพนักงาน จ านวน 30.42 ลา้นบาท 
- ส ารองเงนิเกษยีณพนกังาน จ านวน 48.20 ลา้นบาท 
- คา่รกัษาพยาบาล จ านวน 14.91 ลา้นบาท 
- สวสัดกิารพนักงานดา้นอื่นๆ จ านวน 118.83 ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาบุคลากร จ านวน 9.79 ลา้นบาท 
- ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว จ านวน 47.37 ลา้นบาท 
- ผลประโยชน์อื่นๆ จ านวน 16.42 ลา้นบาท 

ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชพี บรษิทั บรษิทัยอ่ย และพนกังาน ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนดงักล่าว ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 5 (กรณีที่พนักงานมีอายุงานเกินกว่า 10 ปี 
สามารถเลอืกสะสมไดถ้งึรอ้ยละ 15) และเงนิที่บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 2 ถงึ 10 ของเงนิเดอืน ซึ่งขึน้อยู่กบัอายุงาน
ของพนักงานแต่ละคน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบรษิทั บรหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ภายใต้ชื่อ
กองทุน “KTMF กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ส่วนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบรษิทัย่อยใน
ประเทศ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั  

ส าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ค านวณหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญ
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อสิระได้ท าการประเมนิภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกนัเงนิส ารองทุกๆ ปีไว้ใน
หมวดหน้ีสนิของงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชสีากล IAS19 เพื่อให้ม ัน่ใจว่า บรษิทัสามารถจ่ายเงนิบ าเหน็จเกษียณอายุให้กบัพนักงาน
ตามสทิธทิี่พงึมไีด้ในอนาคต นอกจากน้ี ยงัได้มกีารพจิารณาถึงการคงรกัษารายไดข้องพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิด
เหตุการณ์ที่ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจหยุดชะงกัเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ บรษิทัจงึขยายความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัผลกระทบทางธุรกิจ
ใหค้รอบคลมุรายไดข้องพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการหยดุชะงกัทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

บรษิทัยงัได้จดัสวสัดกิารและกิจกรรมต่างๆ ส าหรบัพนักงาน เพื่อส่งเสรมิสวสัดภิาพความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงาน ให้มพีลานามยัที่
แขง็แรง อนัจะสง่ผลดตีอ่การปฏบิตังิานและด ารงชวีติของพนกังาน บรษิทัไดแ้บ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

- กจิกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภาพทีด่ขีองพนกังาน ไดแ้ก่ 
1) การประกนัชวีติและสขุภาพหมู ่
2) การประกนัอุบตัเิหตุ  
3) การตรวจสขุภาพประจ าปี 
4) การตรวจสขุภาพปัจจยัเสีย่ง 
5) การสุม่ตรวจสารเสพตดิ 
6) จดัหอ้งพยาบาลทีม่เีจา้หน้าทีป่ระจ าโรงงาน 
7) จดัสถานทีอ่อกก าลงักาย โรงยมิ สนามฟุตบอล และสนัทนาการส าหรบัพนกังานและครอบครวั 

- กจิกรรมเพื่อใหพ้นกังานมคีวามสามคัค ีและมสีว่นรว่มกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
1) การจดังานสงัสรรคปี์ใหม่/ตรุษจนี (เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จงึเปลี่ยนเป็นจบัฉลากแจกของขวญั

แทนงานรื่นเรงิ)  
2) กจิกรรมการสานสมัพนัธ ์(ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ประกวดรอ้งเพลง โดยใหโ้หวตผา่น Workplace) 

- กจิกรรมเพื่อใหพ้นกังานรูส้กึผอ่นคลายมคีวามรูส้กึทีด่ตี่อองคก์ร 
1) จดัหอ้งสมดุประจ าโรงงาน 
2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่ายความสขุในช่วงเดอืนเกดิของพนกังาน) 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมสีวสัดกิารอื่นอกี เช่น ชุดท างาน หอพกัพนักงาน ตลอดจนการจดัฝึกอบรมและดูงาน และการส่งเสรมิใหพ้นกังาน
ทุกระดบัศกึษาหาความรูแ้ละเพิม่เตมิทกัษะใหม่ๆ  ดว้ยการใหทุ้นการศกึษา 

การพฒันาบุคลากร 
การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธห์ลกัของบรษิทัและเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิารระดบัสูง เรามุ่งเน้น

การน าเสนอวธิกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นที่การปรบัเปลีย่นทศัคตแิละวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสูอ่งคก์รที่
มมีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในห้องเรยีน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลบั (Coaching and 
giving feedback) และการประยกุตใ์ชใ้นงานจรงิ (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ ดงัน้ี 

• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรบัอย่างอบอุ่น ท าให้สามารถปรบัตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็นรากฐานสู่
ความส าเรจ็ในระยะยาว 

• การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้วฒันธรรมที่แตกต่าง การดูแลสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ผูเ้ชีย่วชาญจากทัง้ในและนอกองคก์รเพื่อใหพ้นักงานเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปสูค่วามเป็นเลศิ 

• ระบบพีเ่ลีย้ง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อสง่เสรมิและสรา้งศกัยภาพความเป็นผูน้ า 
• โครงการเรยีนรูง้านขา้มสายงาน เพื่อสง่เสรมิความรู ้การแบ่งปัน และความรว่มมอื 
• การมอบหมายงานทีท่า้ทาย ดว้ยทรพัยากรส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการสอนงานเพื่อสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 
• การสบัเปลี่ยนหมนุเวยีนสายงาน เพื่อสง่เสรมิเพิม่พูนทกัษะและกระตุ้นแรงบนัดาลใจ สรา้งเครอืข่าย รวมทัง้วสิยัทศัน์ในระยะยาว

ซึง่เกดิจากการมองภาพทีก่วา้งขึน้ 
• การได้รบัมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รและพฒันาทกัษะด้านภาษา รวมทัง้เพิ่มความก้าวหน้า

ใหก้บัพนกังานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
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• กระบวนการติดตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรที่มีความสามารถทัว่โลกและ
ตดิตามความคบืหน้าการพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี 

• การฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานนอกเหนือจากการปฏิบตัิงาน เช่น ความรูเ้กี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ความรูก้ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื การดแูลสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้น้ี จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าให้ไม่สามารถจดัอบรมสมันาได้เหมอืนปีที่ผ่านๆ มา ดงันัน้ บรษิทัจงึมกีาร
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และป้องกนัสขุภาพอนามยัของพนักงาน โดยการปรบัเปลี่ยนการอบรมสมันาเป็นการ e-learning และเขา้ on-line 
workshop แทน อกีทัง้ยงัมกีารใหพ้นกังานท าโปรเจคเพื่อเป็นการพฒันาตวัเอง 

รายละเอยีดของการฝึกอบรมพนกังานและผูบ้รหิารในปี 2563 จ านวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชัว่โมง โดยแยกไดด้งัน้ี 

 พนกังานรายเดอืน พนกังานรายวนั รวม 
จ านวนพนกังาน 1,736 คน 8,058 คน 9,794 คน 
จ านวนชัว่โมงฝึกอบรม 14,275 ชัว่โมง 92,427 ชัว่โมง 106,702 ชัว่โมง 
เฉลีย่ชัว่โมง / คน 8 11 11 

การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งงาน 

คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการวางแผนการสบืทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสูงขององคก์ร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในต าแหน่งผู้น าองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัทในแต่ละภูมภิาคที่เป็นส่วนส าคญัต่อความส าเรจ็ขององค์กร ทัง้ในและต่างประเทศ โดย
มอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลประสานงานกบัคณะกรรมการที่แต่งตัง้ขึน้โดยเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการ
สบืทอดต าแหน่ง ทัง้น้ีเพื่อรกัษาความเชื่อมัน่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกส่วน 

บรษิทัมีนโยบายการทบทวนต าแหน่งงานที่มีความส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการและเป้าหมายขององค์กร    โดยใช้กระบวนการพจิารณาต าแหน่งงานอย่างเป็นระบบในทุกๆ ปี เพื่อใช้ในการวาง
แผนการสบืทอดต าแหน่งทัง้ในระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน   

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะเป็นผูป้ระสานงานในการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยจดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัระหวา่ง
ผูบ้รหิารในหน่วยงานหลกัขององคก์รและผูบ้รหิารสูงสุดฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทัง้น้ีนอกจากการเสรมิสรา้งความมศีกัยภาพในการด าเนินการ
ของธรุกจิ ยงัสามารถช่วยลดความเสีย่งในการด าเนินธรุกจิอยา่งต่อเน่ืองอกีดว้ย    

แผนการสบืทอดต าแหน่งงานของไทยยเูน่ียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
1. แผนการสบืทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งงานที่มคีวามส าคญั (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการวางแผนผู้สบื

ทอดต าแหน่งตามระยะเวลาทีค่าดวา่ผูส้บืทอดต าแหน่งมคีวามพรอ้มในการด ารงต าแหน่งนัน้ๆ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
ก. พรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งทนัท ี(Ready Now) 
ข. พรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี ( Ready in 2-3 years) 
ค. พรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years) 

2. แผนการสบืทอดต าแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตวัพนักงานทีจ่ะมารบัหน้าทีแ่ทน
ผูบ้รหิารในต าแหน่งงานส าคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบรษิทัไดส้นบัสนุนใหผู้บ้รหิารแต่ละฝ่ายก าหนดชื่อผูส้บืทอดต าแหน่ง
ในกรณีฉุกเฉินไว ้โดยอาจแบ่งงานออกเป็นสว่นๆ และมชีื่อผูร้บัผดิชอบแต่ละสว่นงานอยา่งชดัเจน  

แผนการสืบทอดต าแหน่งน้ีจะมีทัง้ในระดบักลุ่มองค์กร (Group Corporate) ระดบัภูมิภาค (Regional) และระดบัประเภทธุรกิจ 
(Business Categories) นอกจากน้ี บรษิทัยงัมีแผนการพฒันาและเตรยีมความพร้อมให้กบัผู้สืบทอดต าแหน่งเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์
ความตอ้งการพฒันาทัง้ดา้น ความรู ้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ทีจ่ะท าใหผู้ส้บืทอดต าแหน่งมคีวามพรอ้มเขา้รบัต าแหน่งในทนัทเีมื่อบรษิทั
ต้องการ แผนการพฒันาดงักล่าวจะได้รบัการทบทวนทุกปี โดยหวัหน้างานโดยตรงของผู้สบืทอดต าแหน่งและคณะกรรมการที่บรษิทัฯ ได้
คดัเลอืกมาท าหน้าทีใ่นแต่ละระดบัของต าแหน่งงานนัน้ 
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ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนของพนักงาน 
ตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิ พรอ้มทัง้จดัท าคู่มอืจรรยาบรรณในการท าธุรกจิ และหลกั

ปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนัน้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยกนัสอดส่องให้การปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณเป็นไปอย่างถูกต้อง บรษิทัจงึเปิดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการท าผดิจรรยาบรรณหรอืทุจรติไดร้ายงาน หรอืสอบถาม
กรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามคูม่อื ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

ช่องทางการรอ้งเรยีน/เสนอแนะ 
พนกังานผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีน โดยระบุรายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะรอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่

สามารถตดิต่อได ้(ขอ้มลูต่างๆ จะถูกเกบ็เป็นความลบั และไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อผูร้อ้งเรยีน) และสง่มายงัช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงัน้ี 
1. ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา หรอื ทมี Employee Relations (ER) (ตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดและประชาสมัพนัธ)์ 
2. ตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในโรงงาน (รวม 16 จดุ) 
3. สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชัว่โมง) หรอืโทร 1800 013 080 
4. สง่อเีมล thaiunion.ethicspoint.com 
5. สง่ผา่นแอพ็ลเิคชัน่ไลน์ 

กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของพนกังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน ทุกวนัจนัทรท์ี ่
2 และ 4 ของเดอืน 

บนัทกึขอ้รอ้งเรยีนเขา้ระบบ ท าการแปลภาษา                   
(กรณทีีไ่มใ่ชภ่าษาไทย) 

พนกังานส่งขอ้รอ้งเรยีน 

ปรบัปรุงและสรุปท ารายงานเสนอ
ผูบ้รหิาร 

ผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง  
พจิารณาและด าเนินการหาขอ้มลู 

บนัทกึขอ้มลูและส่งให ้HR สบืสวน
ขอ้เทจ็จรงิ 

พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนและส่งต่อ
ผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตดิตามการท างาน 

Employee 
Relations 

Team 



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 

 
 

สว่นที ่2 หน้า 43  

มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส 

การรายงานจะถูกปิดไว้เป็นความลบั โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสยีหายของผู้ร้องเรียนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ไมม่กีารบนัทกึเสยีงทางโทรศพัท ์

พนกังานผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้

7.6 ข้อมลูส าคญัอ่ืนๆ 

1) หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั - นายปองพล ผลิพชื / ผู้จดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ 
โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งสามารถดไูดจ้ากเอกสารแนบ 3 

2) ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัชี - นางสาวอรุณรตัน์ สุรตันจนิดาภรณ์ / รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
บญัชแีละควบคมุ (โรงงาน) โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งสามารถดไูดจ้ากเอกสารแนบ 1 (ทา้ยตารางรายละเอยีดผูบ้รหิาร) 

3) เลขานุการบริษทั – นางปะราล ีสุขะตุงคะ / ผูจ้ดัการฝ่ายส านักประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งสามารถดูได้
จากเอกสารแนบ 1 

4) ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์– นางสาวรจุริดา กองรส e-mail; rujirada.kongros@thaiunion.com or ir@thaiunion.com 

5) ผู้สอบบญัชี - บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ประกอบด้วยนายพงทว ีรตันะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลข
ทะเบียน 7795 หรอืนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรอืนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4599 

รายละเอยีดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ ส านักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา รวม 17 บริษทั มีจ านวนเงินทัง้ส้ิน 21,257,414 บาท 

2. คา่ตอบแทนจากบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึง่ไดแ้ก่  

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบบญัช ีให้แก่ส านักงานสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชีสงักดั บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและ
ส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา มีจ านวนเงินรวม -ไม่มี- บาท 

- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ให้แก่ส านักงานสอบบญัชีที่ผู้สอบ
บญัชีสงักดั บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา รวม 7 
บริษทั มีจ านวนเงินทัง้ส้ิน 1,170,000 บาท 

- คา่บรกิารตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะและค่าปรกึษาดา้นภาษ ีมีจ านวนทัง้ส้ิน 3,532,500 บาท 

mailto:rujirada.kongros@thaiunion.com
mailto:ir@thaiunion.com
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งบรษิทัควรจดัใหม้ขีึน้ โดย
อาศยัพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสตัย์ ความโปร่งใส ความรบัผิดชอบ การมีจรยิธรรม ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ และการปฏิบตัิงานใน
มาตรฐานที่สูง ตามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ ซึ่งจะสง่ผลต่อความ
เชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารด าเนินธรุกจิของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโต
อย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นโดยค านึงถึงผูม้สี่วนได้เสยี คณะกรรมการจงึได้ส่งเสรมิและสนับสนุนการปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาโดยตลอดอยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรบัปีที่ผ่านมา บรษิทัได้รบัการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 97.5 คะแนนโดย
สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทยซึ่งไดร้บัมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และจากการส ารวจ
ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบียน ประจ าปี 2563 (CGR 2020) เพื่อท าการส ารวจและติดตามพฒันาการด้านการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยโดยใช้หลกัเกณฑ์ในการประเมินที่พฒันาจากหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบียน ปี 2555 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งด าเนินการจดัท าและประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  บรษิทักเ็ป็นหน่ึงใน
บรษิทัที่ไดร้บัผลการประเมนิรายงานการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” 
(Excellent CG Scoring) 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

(1) กรรมการอสิระ - ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัต้องมจี านวนกรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและไมน้่อยกว่า 3 คน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

นิยามของกรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลที่มคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามแนวทางเดยีวกนักบัคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบตาม

ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสีว่นร่วมบรหิารงาน และไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบั

การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรึกษาที่ได้รบัเงนิเดือนประจ าของบรษิัท บริษัทในเครอื บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกีย่วขอ้ง 

4) ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

- ความสมัพนัธค์รอบคลุมรายการทางธุรกจิทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการที่เป็นธรุกรรมปกต ิรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิรายการ
เชา่/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย/์บรกิาร และรายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

- ระดบันัยส าคญัที่เขา้ข่ายไม่อสิระ มลูคา่รายการ >=20 ล้านบาท หรอื >=3% ของ NTA ของบรษิทั แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้น้ีในการพจิารณามลูคา่รายการ ใหน้บัรวมรายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืน ก่อนวนัทีม่รีายการในครัง้น้ีดว้ย   

6) ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

7) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้น้ี นิยามกรรมการอสิระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบริษทั และมคีวามเข้มงวดกว่าข้อก าหนด
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นส่วนของอตัราการถอืครองหุน้ของบรษิทั 

กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ  
บรษิทัจะเลอืกผูท้รงคณุวุฒแิละมไิดเ้ป็นลูกจา้งหรอืพนักงานที่ได้รบัเงนิเดอืนจากบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื ไม่ได้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั

การบรหิารงานประจ า และมอีิสระจากกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบรษิทัไม่เกินรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุม่ผูถ้อืหุน้รายย่อยได ้ซึง่จะเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาลงมตใินการแต่งตัง้ และน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้หน่ึง 

(2) กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทัด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาทบทวนประวตั ิคุณสมบตั ิความรู ้

และความสามารถ ตลอดจนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดเดมิส าหรบักรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถ้าพจิารณาแล้วเหน็ว่า
กรรมการเดมิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรอืกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากต าแหน่ง หรอืด้วยสาเหตุอื่นใน
ระหว่างปี เป็นต้น กจ็ะพจิารณาและน าเสนอบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั
ต่อคณะกรรมการบรษิทั เฉพาะในกรณีที่มกีรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรอืดว้ยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านัน้ โดยการตรวจสอบประวตั ิ
คุณสมบตัิ ตลอดจนการน าฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บรหิารบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย์ของ 
กลต. เป็นต้น และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อเลอืกตัง้กรรมการใหม่อกีครัง้ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านัน้ แต่เมื่อมกีารประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
ตามวาระ และใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการใหมต่ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมด ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ทัง้น้ี ที่ประชุมผูถ้อืหุ้น อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม

ในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง ของจ านวนหุน้ที่ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง  โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทัง้หมดต้องมคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการ
อนุญาต ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2535 

จ านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
1. กลุ่มจนัศริ ิ จ านวน 2  คน 
2. กลุ่มนิรตุตนิานนท์ จ านวน  1  คน 
3.  บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั จ านวน  1  คน 
4. กลุ่มบญุมโีชต ิ จ านวน  1  คน 

ทัง้น้ี ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทีส่รรหามาตามวธิกีารขา้งต้นนัน้ จะตอ้งไมเ่ขา้ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นบุคคลทีถู่กศาลสัง่พทิกัษท์รพัย ์หรอืเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยูใ่นบญัชรีายบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์หน็วา่ไมส่มควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกิจ

หลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ หรอืกฎหมายที่เกีย่วกบัธรุกจิทาง
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การเงนิในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้น้ี ในความผดิ
เกีย่วกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเกี่ยวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

(5) เคยตอ้งค าพพิากษา หรอืถูกด าเนินคด ีหรอืถูกเปรยีบเทยีบปรบั เน่ืองจากกระท าความผดิตาม (4) 
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เน่ืองจากการกระท าโดยทุจรติ 
(7) มพีฤตกิรรมทีแ่สดงว่ามเีจตนาอ าพรางฐานะการเงนิ หรอืผลการด าเนินงานที่แทจ้รงิของบรษิทัที่มหีุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หรอืของบรษิัทที่เคยเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน หรอืเคยแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรอืปกปิดข้อความจริงอนัเป็น
สาระส าคญัทีค่วรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใดๆ ทีต่อ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรอืตอ้งยื่นต่อส านกังานหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) มพีฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบตัหิน้าที่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัที่มหีุ้นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หรอืบรษิทัที่เคย
เสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสตัย์ สุจรติ ระมดัระวงั เพื่อรกัษาประโยชน์ของบรษิทั และก่อให้เกดิความเสียหายแก่
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้อยา่งรา้ยแรง 

(9) มพีฤตกิรรมที่แสดงถงึการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมใิหบ้รษิทัและบริษทัย่อย ฝ่าฝืนหรอืปฏบิตัิไม่
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้น้ี ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของแต่ละปี บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไดเ้สนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพจิารณาและน าเสนอในที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ต่อไป โดยผู้ถอืหุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วธิกีาร เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบค าขอต่างๆ ได้จาก
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่http://www.thaiunion.com 

การจ ากดัอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบรษิทัเชื่อวา่ การมกีรรมการซึ่งมปีระสบการณ์การท างานตอ่เน่ืองกบับรษิทัเป็นสิง่ทีม่คีา่ต่อบรษิทั ดงันัน้จงึไม่ไดก้ าหนด

คณุสมบตัเิรื่องอายแุละระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ดา้นนโยบาย และการ

บรหิารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยมรีายละเอยีดแยกกนั ดงัน้ี 
- ประธานกรรมการ 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1) ก ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ  
2) ใหค้ าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั 
3) เรยีกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระ

การประชุมรว่มกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4) สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระ ตลอดจนดแูลใหก้าร

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 
5) สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าที่อยา่งเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความรบัผดิชอบและ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี 
6) ดแูล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ใหบ้รรลตุามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 
7) เป็นผูล้งคะแนนตดัสนิในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิารไดร้บัมอบอ านาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบรษิทั ใหม้อี านาจในการจดัการ ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบาย 

การตดัสนิใจ และการใชอ้ านาจจดัการบรษิทัอยา่งเบด็เสรจ็เดด็ขาด โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 
1) บรหิารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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2) รบัผดิชอบการจดัท านโยบายธุรกิจของบรษิทั แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อคณะกรรมการ
บรษิทั รวมถงึมหีน้าทีร่ายงานความคบืหน้าของแผนงานธุรกจิ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

3) ตดิตามและรายงานฐานะของบรษิทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธท์ี่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงาน เพื่อสนบัสนุน
ธรุกจิใหม้กีารเตบิโต 

4) มอี านาจในการท านิตกิรรมผูกพนับรษิทัตามขอบเขตที่ก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิของบรษิทั เรื่อง อ านาจอนุมตัิ
ด าเนินการ 

5) ดแูลใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการที่ด ีการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธรุกจิ และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่    
6) รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  
7) ตดิต่อสื่อสารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
8) บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล โดยมอี านาจในการออก/แก้ไข/เพิม่เตมิ/ปรบัปรุง ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน

ของบรษิทั 
9) ให้มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ/

หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด และต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้

8.1.2 การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

- การเขา้รว่มประชุมระหวา่งปี 2563 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
สามญัผูถ้อื

หุน้ 

การประชุม
วสิามญัผู้
ถอืหุน้ 

สาเหตุทีไ่มเ่ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
2. นายเชง  นิรตุตนิานนท์ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 6/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
5. นายฤทธริงค ์  บญุมโีชต ิ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
6. นายโนรโิอะ ไซกุสะ 2/7 ไมไ่ดร้่วม ไมม่ปีระชุม มไิดม้ถีิน่พ านกัในประเทศไทยและไมส่ามารถ

เดนิทางมาไดเ้นื่องจากสถานการณ์โควดิ 
7. นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์เอส 7/7 ไมไ่ดร้่วม ไมม่ปีระชุม มไิดม้ถีิน่พ านกัในประเทศไทยและไมส่ามารถ

เดนิทางมาไดเ้นื่องจากสถานการณ์โควดิ 
8. นายชาน ชู  ชง 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
10. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย 6/7 ไมไ่ดร้่วม ไมม่ปีระชุม ติดภารกิจเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
11. นายกรีต ิ อสัสกลุ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ 7/7 รว่มประชุม ไมม่ปีระชุม  
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- การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

(1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

เบีย้ประชุม
กรรมการ 
(บาท) 

คา่ตอบแทน
กรรมการ 
(บาท) 

คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 

โบนสักรรมการ รวม
ค่าตอบแทน

ทัง้ส้ิน 
1. นายไกรสร จนัศริ ิ 210,000 600,000   1,725,194 2,535,194 
2. นายเชง  นิรตุตนิานนท์ 105,000 300,000   862,597 1,267,597 
3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ 105,000 300,000   862,597 1,267,597 
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 90,000 300,000  80,000 862,597 1,332,597 
5. นายฤทธริงค ์  บุญมโีชต ิ 105,000 300,000   862,597 1,267,597 
6. นายโนรโิอะ ไซกุสะ 30,000 300,000   862,597 1,192,597 
7. นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์เอส 105,000 300,000   862,597 1,267,597 
8. นายชาน ชู  ชง 105,000 300,000  80,000 862,597 1,347,597 
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ 105,000  300,000 600,000 240,000 862,597 2,107,597 
10. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย 90,000 300,000 300,000 360,000 862,597 1,912,597 
11. นายกรีต ิ อสัสกุล 105,000 300,000  240,000 862,597 1,507,597 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ 105,000 300,000 300,000  862,597 1,567,597 
 รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 1,260,000 3,900,000 1,200,000 1,000,000 11,213,761 18,573,761 

(2) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ ไดแ้ก่ วงเงนิประกนัคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกนิ 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มถีิ่นพ านักในประเทศ
ไทยและมอีายไุมเ่กนิ 70 ปี เท่านัน้) 

8.1.3 การก ากบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและกิจการอื่นที่บรษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั

และเป็นไปตามแผนธรุกจิหลกัของบรษิทั รวมถงึการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย โดยสรปุเป็นประเดน็ส าคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ  
2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ และ

งบประมาณตามทีม่กีารอนุมตัไิว ้
3. อนุมตัิงบประมาณเพื่อการลงทุน การท ารายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การกู้ยมืหรอืการขอสนิเชื่อจากสถาบนั

การเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทั ทีม่ผีลต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การท ารายการเกี่ยวโยงกนั การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการก ากบัดูแลการปฏิบตังิาน
ของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณานโยบายและแนวทางบรหิารความเสีย่งของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม  
6. แต่งตัง้ตวัแทนไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บรหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพื่อดูแลการบรหิารงานของบรษิทัให้

เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รายละเอยีดตามตารางดา้นล่างน้ี 
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บรษิทัยอ่ย/บรษิทัร่วม อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบรษิทั ต าแหน่งใน TU 

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

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

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

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บจ. เอเซยีนแปซฟิิคแคน  
บรษิทัยอ่ยของบมจ.สงขลาแคนนิง่ (SC) 

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

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการบรหิารของ SC 

บจ. ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์ 98.00% 5 1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
4. นายชาน ชู ชง 
5. นางพรทพิย ์ข าประไพ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบรหิาร 

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

 

5. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
6. นายชาน ชู ชง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
MD กลุ่มธรุกจิกุง้ 
กรรมการบรหิาร 

บมจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล์ 66.90% 9 1. นายเชง นิรตุตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 

4. นายชาน ชู ชง 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรรมการบรหิาร 

บจ. ทเีอม็เอซ ี
 

100.00% 8 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 

2. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
3. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 
 

4. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
CEO ของ TFM 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุ่ม
องคก์ร 
MD กลุ่มธรุกจิกุง้ 
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บรษิทัยอ่ย/บรษิทัร่วม อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบรษิทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี ่
บรษิทัยอ่ยของบจ.ทเีอม็เอซ ี(TMAC) 

100.00% 8 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 

2. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
3. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ* 
4. นายยงยทุธ เสฎฐววิรรธน์ * 
5. นายถวลิ นนัทธโีร * 
6. นายชยัเจรญิ ลิม้เจรญิ * 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
CEO ของ TFM 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 

บจ. ทซีเีอม็ ฟิชเชอรี ่
บรษิทัยอ่ยของบจ.ทเีอม็เอซ ี(TMAC) 

75.00% 6 1.  นายฤทธริงค ์บญุมโีชต ิ
 

2.  นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
3.  นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ* 
4.  นายยงยทุธ เสฎฐววิรรธน์ * 
5.  นายถวลิ นนัทธโีร * 
6.  นายชยัเจรญิ ลิม้เจรญิ * 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
CEO ของ TFM 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 

บจ. ทเีอม็เค ฟารม์ 
บรษิทัยอ่ยของบจ.ทเีอม็เอซ ี(TMAC) 

94.44% 6 1.  นายฤทธริงค ์บญุมโีชต ิ
 

2.  นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ * 
3.  นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ* 
4.  นายยงยทุธ เสฎฐววิรรธน์ * 
5.  นายถวลิ นนัทธโีร * 
6.  นายชยัเจรญิ ลิม้เจรญิ * 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
CEO ของ TFM 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 
กรรมการบรหิารของ TMAC 

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

100.00% 4 1. นายเชง นิรตุตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิเยร ์

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Group CFO (1 กุมภาพนัธ ์2564) 

บจ. อเีอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอรว์สิเซส  

ชือ่เดมิ “บจ. ธรี ์โฮลดิ้ง” 

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

 

4. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ

กรรมการบรหิาร 
MD กลุ่มธรุกจิปลา 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุ่ม
องคก์ร 
MD กลุ่มธรุกจิกุง้ 

บจ. ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์(สหรฐัอเมรกิา) 
บรษิทัยอ่ยของบจ.ไทยยเูนีย่น นอรท์ อเมรกิา 

100.00% 4 1. นายเชง นิรตุตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิเยร ์

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Group CFO (1 กุมภาพนัธ ์2564) 

บจ. ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์
(สหรฐัอเมรกิา) บรษิทัยอ่ยของบจ.ไทยยเูนีย่น 
นอรท์ อเมรกิา 

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

 
4. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิเยร ์

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
Group CFO (1 กุมภาพนัธ ์2564) 
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บรษิทัยอ่ย/บรษิทัร่วม อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบรษิทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ (แคนาดา) 
บรษิทัยอ่ยของบจ.ไทยยเูนีย่น นอรท์ อเมรกิา 
(TUNA) 

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

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปของ TUM 

บจ. ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด (เวยีดนาม) 
บรษิทัยอ่ยของบมจ.สงขลาแคนนิง่ (SC) 

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

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารของ SC 

บจ. ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ (มอรเิชยีส) 100.00% 2 1. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

กรรมการบรหิาร  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บจ. ไทยยเูน่ียน ยโุรป (ฝรัง่เศส)  
ชือ่เดมิ “เอม็ดบับลวิแบรนดส์ เอสเอเอส”  
บรษิทัยอ่ยของบจ.ไทยยเูนีย่น อนิเวสเมน้ท ์โฮ
ลดิ้ง 

100.00% 5 1. นายเชง นิรตุตนิานนท ์
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล 

ซาบจติต ์เอส 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ  

บมจ. แพค็ฟู้ด 99.73% 7 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 

3. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ

4. นายไว ยทั ปาโก ้ล ี
 

5. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

MD กลุ่มธรุกจิกุง้ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 

ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุ่ม
องคก์ร 

บจ. เจา้พระยาหอ้งเยน็ 
บรษิทัยอ่ยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 5 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
3. นายไว ยทั ปาโก ้ล ี

 

4. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
5. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
 MD กลุ่มผลติภณัฑกุ์ง้ 

ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุ่ม
องคก์ร 

บจ. ทกัษณิสมทุร 
บรษิทัยอ่ยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 4 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

 
3. นายไว ยทั ปาโก ้ล ี

 
4. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุ่ม
องคก์ร 
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บรษิทัยอ่ย/บรษิทัร่วม อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบรษิทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. โอคนิอสฟู้ด 
บรษิทัยอ่ยของบมจ.แพค็ฟู้ด (PPC) 

100.00% 8 1. 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
2. 2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
3.  
4. 3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
5. 4. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ
6. 5. นายไว ยทั ปาโก ้ล ี
7.  
8. 6. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ 

 
7. นายผณิศวร ช านาญเวช * 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรรมการบรหิาร 
 MD กลุ่มผลติภณัฑกุ์ง้ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Business 
Development 
ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิกลุ่ม
องคก์ร 
กรรมการบรหิารของ PPC 

บจ. ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล วนั FZCO (สหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส)์ 

60.00% 7 5. 1. นายชาน ตนิ ชู * กรรมการบรหิารของ TUM 

บจ. รเูกน้ฟิช เอจ ี(เยอรมนี) 51.00% 3 1. นายลุดโดวคิ รกีีส เฮนรี ่การ์นิ
เยร ์

Group CFO (1 กุมภาพนัธ ์2564) 

บจ. ซฟู้ีด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทร ี(สหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส)์ 

50.00% 5 6. 1. นายชาน ตนิ ชู * กรรมการบรหิารของ TUM 

บจ. ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) (จนี) 100.00% 3 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

100.00% 2 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

บจ. ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป 99.99% 3 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 

3. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

MD กลุ่มธรุกจิกุง้ 
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บรษิทัยอ่ย/บรษิทัร่วม อตัราการ
ลงทุน 

จ านวน
กรรมการ 

ตวัแทนของบรษิทั ต าแหน่งใน TU 

บจ. ไทยยเูน่ียน เอเชยี อนิเวสทเ์มนต ์โฮลดิง้ 
(ฮ่องกง) 

100.00% 2 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บจ. ธรรมชาต ิซฟู้ีด รเีทล 65.00% 5 1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
 

2. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิเยร ์

3. นายพรีะศกัดิ ์บุญมโีชต ิ

ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
Group CFO (1 กุมภาพนัธ ์2564) 

MD กลุ่มธรุกจิกุง้ 

บจ. ไทยยเูน่ียน อนิกรเีดยีนท์ 100.00% 5 1. นายเชง นิรตุตนิานนท ์

2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

3. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิเยร ์

4. นายนคร นิรตุตนิานนท ์* 

5. ดร. ธญัญวฒัน์ เกษมสวุรรณ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Group CFO (1 กุมภาพนัธ ์2564) 

กรรมการบรหิาร TUM 

ผูอ้ านวยการกลุ่มดา้นนวตักรรม 

บจ. ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั 49.00% 5 1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ

2. ดร. ธญัญวฒัน์ เกษมสวุรรณ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผูอ้ านวยการกลุ่มดา้นนวตักรรม 

Thai Union South East Asia Pte. Ltd.  
(สงิคโปร)์ 

100.00% 2 1. นายชาน ชู ชง กรรมการบรหิาร 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัก าหนดให้บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิทันัน้ ต้องดูแลให้บรษิัทย่อยมีข้อบงัคบัในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยงที่
สอดคลอ้งกบับรษิทั  

8.1.4 การตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัและจรรยาบรรณธรุกจิ พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารตดิตามไปยงัหน่วยงานแต่ละหน่วยเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีรอบคลุมทุก
เรื่อง ดงัน้ี 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- บรษิทัมีการก าหนดจรรยาบรรณไว้อย่างชดัเจน ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รบัต าแหน่งบรษิทัอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทในกลุ่มและ
ประกอบธรุกจิลกัษณะเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทั ซึง่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้

- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัดแูลและตดิตามรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกนั โดยจดัท ารายงานสรปุเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หากมวีาระใดที่กรรมการและผูบ้รหิารมสี่วนไดเ้สยี จะต้องปฏบิตัติาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการโดยการงดออกเสยีงหรอืแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนัน้ๆ ซึ่งในปี 2563 ไม่พบการท ารายการที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ 

- บรษิทัก าหนดว่า ธรุกรรมที่มขีนาดรายการภายใต้วงเงนิรอ้ยละ 15 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน (NTA) ต้อง
เข้าคณะกรรมการบริหาร (Group Executive Committee: ExCom) เพื่อพิจารณาว่า มีความเหมาะสมและไม่ท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบธรุกรรมของบรษิทัทีม่กีบัคู่คา้และมขีนาดรายการใหญ่ว่า 
เป็นรายการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  
บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บรหิาร โดยการแจง้ใหทุ้กท่านรบัทราบ

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งจะ
พจิารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการก ากบัดูแลกจิการที่ดซีึ่งถือปฏบิตัมิาโดยสม ่าเสมอ 
เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เสมือนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และได้จดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่
รายงานสรุป ณ วนัสิ้นปี ไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษัทยงั
ก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยี
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยได ้

หน้าที่ในการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทไีม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจากวนัที ่
ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่
บุคคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 30 วนัก่อนที่งบการเงนิหรอืข้อมูลอื่นใดจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผล
กระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นอกจากน้ี ในแต่ละปีคณะกรรมการไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัแลว้ แบง่เป็นหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. การควบคมุภายในองคก์ร 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
3. การควบคมุการปฏบิตังิาน 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู 
5. ระบบการตดิตาม 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)  

นอกจากการประเมนิดงักล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัยงัเป็นผูด้แูลตรวจสอบความเพยีงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตลอดจนตดิตามดูแลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า สามารถดูแลและป้องกนัทรพัย์สนิของ
กลุ่มบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวจะมคีวามอสิระในการด าเนินงาน ดงันัน้ จากการที่ฝ่ายตรวจสอบไดเ้ขา้ตรวจสอบในส่วนงาน
ต่างๆ ของบริษัทและบรษิัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้อกไปเยีย่มและประชุมรว่มกบัฝ่ายบรหิารของบรษิทัในประเทศ 8 บรษิทั และบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 5 บรษิทั 
โดยไดแ้สดงความคดิเหน็ไวด้งัน้ี 

การติดต่อคณะกรรมการ 
ผู้มสี่วนได้เสียสามารถแสดงความคดิเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อนัจะน ามาซึ่งความ

เสยีหายต่อบรษิทั การกระท าใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืผิดจรรยาบรรณของบรษิทั  โดยสามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งมาที ่
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั ดงัน้ี 

1) สง่ไปรษณียต์ามทีอ่ยูด่า้นล่างน้ี 
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขานุการบรษิทั / ส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
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2) สง่ผา่นอเีมลล์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ที ่compliant@thaiunion.com 
คณะกรรมการบรษิทัผา่นเลขานุการบรษิทั ที ่cg_ethics@thaiunion.com 

3) สง่ทางหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลอืกแผนกทีต่อ้งการตดิต่อเป็น Company Secretary 

(3) การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมนีโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดย
บรษิทัไดม้กีารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่และไดร้บัการรบัรองตามมตขิองคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจรติ ครัง้ที่ 4/2560 ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์
2561 ส าหรบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ มรีายละเอยีดก าหนดไวด้งัน้ี 

บรษิทัจะไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
พร้อมกนัน้ี บรษิทัได้จดัท าแนวปฏิบตัิ และก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อต่อต้านการคอร์รปัชัน่ซึ่งมรีายละเอียดข้อปฎิบตัิที่เคร่งครดั เพื่อ
ป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายน้ี ทัง้น้ี บรษิทัมกีารสอบทานแนวปฏิบตัิและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกจิ และด ารงไวซ้ึ่งการด าเนินธุรกจิบนฐานของความ
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั และสื่อสารนโยบายน้ีไปยงัผู้มสี่วนได้
เสยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงต่อการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากการสื่อสารดงักล่าวแล้ว 
พนักงานยงัสามารถเขา้ถงึนโยบายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึง่เป็นช่องทางสื่อสารภายในองคก์ร และผูม้สี่วน
ไดเ้สยีภายนอก เช่น คูค่า้ กส็ามารถเขา้ถงึนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บรษิทัจะใหค้วามคุม้ครองต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ที่ปฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 
และแนวปฏิบตัเิพื่อต่อต้านคอรร์ปัชัน่ การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบรษิทั ที่เป็นการคอรร์ปัชัน่ ให้ถอืเป็นความผดิขัน้รา้ยแรงต่อระเบยีบ
วนิัยเกี่ยวกบัเรื่องทัว่ไป และให้ไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัย ตามระเบียบข้อบงัคบัในการท างานของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัมกีาร
ฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

1)  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ตรวจสอบและก ากบั ใหม้ ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย แนว
ปฏบิตั ิและขัน้ตอนการปฏบิตั ิดา้นการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากบัดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทัง้ด้านการเงนิและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบญัชแีละการเกบ็บนัทึกข้อมูล รวมถงึกระบวนการอื่นๆ ในบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบั
มาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ จดัให้มชี่องทางในการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท าอนัอาจน าไปสู่การคอร์รปัชัน่ การให้ค าแนะน า
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

2)  ผู้บรหิารมหีน้าที่น านโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตัิ รวมทัง้สื่อสารนโยบายและสรา้งความตระหนักแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยก าหนดให้มรีะบบการบรหิารจดัการและมาตรการที่เหมาะสมในการก ากบัและส่งเสรมิการด าเนินการ และทบทวน
ระบบและมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ธรุกจิ 

3)  ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัมหีน้าที่เฝ้าระวงัและป้องกนัความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชัน่ ในงานที่รบัมอบหมาย รวมทัง้แจ้งเบาะแส หากพบ
การกระท าอนัสอ่ทุจรติหรอืเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 

ขอ้ปฏบิตัทิ ัว่ไป 

1)  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัหิน้าที่การงาน โดยไม่อาศยั หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งของตน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ การเรยีกรอ้ง หรอื ด าเนินการ เพื่อการคอรร์ปัชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมชิอบต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 
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2)  นอกเหนือจากการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายแล้ว การกระท าในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถงึ 
     - การให ้หรอืรบั ของขวญั หรอืบรกิาร 
     - การให ้หรอืรบั เงนิสด หรอืสิง่ของแทนเงนิสด 
     - การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลภายนอก หรอืการรบัสนิบน 
     - การยกัยอกทรพัยส์นิ หรอืเวลางาน ของบรษิทั 
     - การฟอกเงนิ 
     - การยบัยัง้ หรอืขดัขวาง กระบวนการยตุธิรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 
     - การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูแบบอื่นๆ อาท ิการใหส้ิง่ของและบรกิาร การโฆษณาสง่เสรมิ  
     - การบรจิาคเพื่อการกุศล 
     - เงนิสนบัสนุน 

เพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไมพ่งึจะม ีหรอือนัมคิวรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(4) การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนที่แสดงว่าผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายจากการ
ด าเนินงานของบรษิทั หรอืการทีพ่นกังานคนใดหรอืกลุ่มใดกระท าการใดทีทุ่จรติ ผดิกฎหมาย  โดยสามารถยื่นเรื่องไดท้ี ่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ตอ่ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 
หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html 

นอกจากน้ี ยงัมชี่องทางภายในองคก์รส าหรบัการรอ้งเรยีนของพนักงานอกีหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอยีดช่องทางดงักล่าวไดท้ี่หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีนและกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของพนักงาน” ในส่วนที่ 2 หน้า 42 โดยผู้
แจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ที่เป็นพนกังาน ลูกคา้ บุคคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื่นที่เป็นผูแ้จง้เบาะแส จะไดร้บั
การปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้รว่มประชุม 

1.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธาน กรรมการอสิระ 12/12 (100%) 

2.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการ กรรมการอสิระ 10/12 (83%) 

3. นายนาถ ลิว่เจรญิ  กรรมการ กรรมการอสิระ 12/12 (100%) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บญัชกีารเงนิ การบรหิารองคก์ร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนมคีณุสมบตั ิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร พนักงาน 
หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอสิระตามขอบเขตที่คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายใหก้ ากบัดูแลตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี การ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี 2563 มดีงัน้ี 

การสอบทานงบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูทีส่ าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึ่งได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของไทยซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยไดส้อบทานประเดน็ที่ส าคญั รายการพเิศษ และไดร้บัค าชี้แจง
จากผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ สายงานตรวจสอบทัง้ทางดา้นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบดา้นระบบสารสนเทศ จนเป็นที่พอใจว่าการ
จดัท างบการเงนิรวมทัง้การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วจงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่องบการเงนิดงักล่าว ซึ่งผูส้อบบญัชไีดส้อบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงาน
ความเหน็อยา่งไม่มเีงื่อนไข นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชเีป็นการเฉพาะ 1 ครัง้โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม
ประชุม เพื่อหารอืเกี่ยวกบัแผนการตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าที่ ไดร้บัการยนืยนัว่าไม่มปัีญหาในการปฏบิตังิาน มคีวามเป็น
อสิระและไดร้บัความรว่มมอืจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานเป็นอยา่งด ี

การสอบทานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบรษิทัและพนักงานไดป้ฏบิตัติามหลกัการทีก่ าหนด
ไวอ้ยา่งเคร่งครดั บรษิทัมกีารน านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัแิละขยายผลไปใชก้บับรษิทัย่อยตามความเหมาะสมของธรุกจิ รวมทัง้การ
ก ากบัดูแลกจิการโดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ
รายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏิบตัิหน้าที่และการประเมนิ
ตนเอง เกี่ยวกบัความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงนิ การประชุมกบัผู้สอบบญัชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั การเปิดเผย
ขอ้มูลในรายงาน การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบตัิ
หน้าทีข่องสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรปุอยูใ่นเกณฑท์ีน่่าพงึพอใจ 

การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งเป็นผูป้ระสานงานและรบัผดิชอบงานบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร และมคีณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง มกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการท าหน้าทีพ่จิารณาโครงสรา้งนโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งและแผนการจดัการความ
เสีย่ง รวมทัง้ทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่งรายไตรมาส การพจิารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกดิ
ผลกระทบและการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตอืนภยัตามหลกัการทีก่ าหนดไว ้

การสอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพจิารณาจากแผนงานและรายงานของสายงาน
ตรวจสอบทัง้ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั และ
สายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยมีประสทิธภิาพเพียงพอ รวมทัง้ผู้สอบบญัชีได้
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รายงานว่าระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชแีละการเงนิมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาทบทวนกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรบัการพฒันางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้
ความส าคญัทัง้การพฒันาบุคลากรและเครื่องมอืในการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการปฏบิตังิานตามวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน 

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไป หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายงานของ
กรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้เปิดเผยใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งตามเวลาที่ก าหนด 

การตรวจเยีย่มบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้รหิารผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละเดนิทางไปตรวจเยีย่มบรษิทัย่อยในประเทศไทย รวม 4 
บรษิทั เพื่อสอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการบรหิารสิง่แวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกบั
การจดัท างบการเงนิ ปัญหาเกี่ยวกบัผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบรหิาร
คลงัสนิคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร โดยไมถู่กจ ากดัขอบเขต และสามารถขอขอ้มลูไดโ้ดยไมจ่ ากดั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองแล้ว ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีและเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบ
ในการพจิารณาความดคีวามชอบ การเสนอแต่งตัง้ถอดถอน โยกย้ายผู้จดัการทัว่ไป -สายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบงานตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชใีนปีที่ผ่านมาเป็นทีน่่าพอใจ และไดส้อบทานคณุสมบตั ิรวมทัง้
พจิารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นแต่งตัง้นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาต เลขที่ 7795 หรอืนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3760 หรอื นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขที ่4599 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยให้
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทั และในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีรบัอนุญาตข้างต้นไม่สามารถ
ปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 

 

 
   นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้                                 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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การประชุมรว่มกนัของคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการของบรษิทัเข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเป็น
อสิระในการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ความพอเพยีงของระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง  และความร่วมมือ
ของหวัหน้างานและผูป้ฏบิตัิงานของผูร้บัการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผู้สอบบญัชไีดย้นืยนัว่ามคีวามเป็นอสิระในการสอบบญัชตีาม
ขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญัชีทุกประการ ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รบัการตรวจได้ให้ความร่วมมือด ีข้อสงัเกตและ
ข้อแนะน าได้รบัความร่วมมอืในการปรบัปรุงแก้ไข ระบบควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพยีงพอและเหมาะสม 
รวมทัง้ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยูใ่นเกณฑด์ ี

8.3 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

8.3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้รว่มประชมุ 

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

2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ กรรมการ กรรมการอสิระ 2/2 (100%) 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมกีรรมการจ านวน 2 ท่าน ซึ่ง
เป็นกรรมการอสิระทัง้คณะ ประกอบดว้ย 

1. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัติามหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  ภายใต้นโยบาย
และกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมหีน้าที่สรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมน าเสนอเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการสรรหานัน้จะให้ความส าคญักบับุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมปีระวตัิ
การท างานที่ด ีมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม และสามารถอุทศิเวลาใหเ้พยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั 
รวมทัง้ท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยในระหว่างปี 2563 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมกีารประชุมรวม 2 ครัง้ ในแต่ละครัง้มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทัง้สองท่าน โดยมขีอ้สรุป
จากการประชุมดงัน้ี 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้สทิธผิูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
และการให้สทิธผิูถ้ือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 โดยผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และในเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อตัง้แต่วนัที่ 3 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 รวมเวลา 121 วนั 
พบวา่ไมม่ผีูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่อยา่งใด 

2. พิจารณาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที่ครบวาระจ านวน 4 ท่าน โดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหาตามแนวทางการพจิารณาเป็นกรรมการขา้งต้น ไดเ้สนอใหก้รรมการที่ครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทัง้ 4 
ท่านอกีวาระหน่ึง โดยเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ เพื่อน าเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พจิารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ โดยใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั จากรายงานการส ารวจ
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ค่าตอบแทนกรรมการที่จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุด
ยอ่ย และผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

4. พจิารณาทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีส าหรบับรษิทัจดทะเบียน (CG Code) มาปรบัใช้ และการให้ขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัแนวปฏบิตัขิองบรษิทัและแนวปฏบิตัขิองกรรมการตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

5. ตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยและประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เพื่อทบทวนการ
ปฎบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นนโยบายก ากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทั 

ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั อย่างเต็ม
ความสามารถดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และโปรง่ใส เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเหมาะสม 

 
 

 
 

ดร. ธรรมนูญ  อานนัโทไทย 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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8.3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management committee) 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้รว่มประชมุ 

1. นายกรีต ิ อสัสกุล  ประธาน กรรมการอสิระ 7/7 (100%) 

2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการ กรรมการอสิระ 7/7 (100%) 

3. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการ กรรมการอสิระ 7/7 (100%) 

4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 (100%) 

5. นายชาน ชู ชง กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5/7 (71%) 

รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั เพื่อท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลการ
บรหิารความเสีย่งโดยรวมขององคก์รรวมถงึการบรหิารความเสีย่งในการลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัท 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก
หลากหลายสาขา ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ตลอดทัง้ปี 2563 น้ีคณะกรรมการฯ ไดท้บทวนและติดตามความเสีย่งอย่างใกล้ชดิและระมดัระวงัเป็นพเิศษ จากสถานการณ์โลกที่มี
ความผนัผวนในหลายปัจจยั โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อนและอาจมผีลกระทบรา้ยแรง
ต่อความปลอดภยัของมนุษย์และธุรกิจหากไม่ได้รบัการบรหิารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมทนัต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ 

ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการฯ โดยสรุป เป็นการด าเนินงานที่เป็น
สาระส าคญั ไดด้งัน้ี   

 

การประชุม 

คณะกรรมการฯ มกีารประชุมทัง้สิน้ 7 ครัง้ ในแต่ละครัง้มกีรรมการเขา้รว่มประชุมครบองคป์ระชุม โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วม
ประชุมดงัน้ี:  

1. นายกรีต ิอสัสกุล  ประธานและกรรมการอสิระ  เขา้รว่มประชุม 7/7 

2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  กรรมการและกรรมการอสิระ  เขา้รว่มประชุม 7/7 

3. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการและกรรมการอสิระ   เขา้รว่มประชุม 7/7 

4. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ กรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  เขา้รว่มประชุม 7/7 

5. นายชู ชง ชาน   กรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  เขา้รว่มประชุม 5/7 

6. นายยอรก์ ไอรเ์ล   กรรมการ  เขา้รว่มประชุม 7/7 

7. ดร. แดเรีย่น แมคเบน  กรรมการ  เขา้รว่มประชุม 5/7 

8. นายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟี  กรรมการ  เขา้รว่มประชุม 5/7 
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พจิารณาความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญั     

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดทัว่โลกของโควดิ-19 ไทยยูเน่ียนกรุ๊ปในฐานะบรษิทัระดบัโลกที่มกีารด าเนินงานในหลายประเทศทัว่
โลกไดเ้ผชญิกบัความเสีย่งจากต้นปี 2563 คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาและตดิตามความเสีย่งดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าแก่
ผู้บรหิาร เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าบรษิทัมีการบรหิารความเสี่ยงในเชิงรุกต่อสถานการณ์ดงักล่าว โดยให้ความส าคญัสูงสุดต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังาน การด าเนินธรุกจิอยา่งต่อเน่ืองและสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัทางดา้นอาหารใหก้บัผูบ้รโิภค  

ตลอดการด าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งเรื่องการแพร่ระบาดทัว่โลก
ของโควดิ-19 เป็นส าคญั   รวมทัง้ความเสีย่งเรื่องอื่นดงัรายการดา้นล่าง ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ พบว่า กระบวนการบรหิารความเสีย่งสามารถ
ระบุความเสีย่งที่ส าคญัได ้การบรหิารจดัการมคีวามเหมาะสมเพยีงพอในการจดัการและเฝ้าสงัเกตความเสีย่ง รวมทัง้มคีวามสมดุลกบัโอกาส
ทางธรุกจิ 

ความเสีย่งทีไ่ดร้บัการพจิารณาไดแ้ก่  

1. การประเมนิความเสีย่งและกลยทุธบ์รหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ดงัน้ี:  

1.1 ความเสีย่งทางกลยุทธ ์- การแพร่ระบาดทัว่โลกของโควดิ-19 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล อุปสรรคทางการ
คา้ ความยัง่ยนืทางธรุกจิ การจดัการภายหลงัการควบรวมกจิการ การลงทุนในนวตักรรม และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

1.2 ความเสีย่งจากการด าเนินงาน – ความผนัผวนของราคาและความพอเพยีงของวตัถุดบิ การจัดการสนิคา้คงคลงั คุณภาพของ
อาหาร ตน้ทุนการแปรสภาพวตัถุดบิ ภยัและการเสยีหายแก่โรงงาน และภยัคกุคามทางไซเบอร ์

1.3 ความเสีย่งทางกฎหมายและการปฏบิตัติาม – การเตรยีมปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหม ่และคดคีวาม   

1.4 ความเสี่ยงทางการเงนิ - อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การจดัหาแหล่งเงนิกู้และเงนิทุน เครดิตลูกค้า การ
เปลีย่นแปลงทางภาษทีัง้ในและต่างประเทศ  

2. การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งโครงการการลงทุนทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึการเขา้ซื้อและควบรวมกจิการตามแนวทาง
กลยทุธก์ารเตบิโตของบรษิทั ดงัน้ี: 

2.1 การไดม้าซึง่หุน้เพิม่เตมิในบรษิทั TUMD Luxembourg S.a.r.l ในประเทศลกัเซมเบริก์ 

2.2 การไดม้าซึง่หน่วยลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทั Red Lobster Master Holdings, L.P. ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2.3 การลงทุนในบรษิทั PT THAI UNION KHARISMA LESTARI ในประเทศอนิโดนีเซยี 

3. การประเมนิความเสีย่งเกดิขึน้ใหม่และการบรหิารจดัการความเสีย่งดงัต่อไปน้ี 

3.1 การระบาดทัว่โรคของโรคโควดิ-19 เป็นทัง้โอกาสส าหรบัธรุกจิบางธุรกจิของบรษิทัและความเสีย่งต่อการปฏบิตังิานและสขุภาพ
รวมถงึความปลอดภยัของพนกังานในทุกประเทศทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ 

3.2 ข้อบงัคบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทยอยมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
(PDPA) ได้สร้างแรงกดดนัให้กบัฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมและจดัการข้อมูลของทัง้กลุ่มบรษิทั เน่ืองจากการไม่ปฏิบตัิตาม
ขอ้บงัคบัอาจน ามาสูค่วามเสยีหายต่อชื่อเสยีง การถูกปรบั และการด าเนินคด ี

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของนโยบายบรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อเอื้อต่อการ
ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส   

การปลูกฝังวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการฯ ไดส้่งเสรมินโยบายบรหิารจดัการความเสีย่งในทุกธุรกจิ และบรษิทัไดส้ื่อสารเรื่องน้ีเพื่อใหพ้นกังานไดร้บัทราบและ
ปฏบิตัติาม โดยคณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่ากระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบั
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กรอบการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอยา่งเตม็ที่ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ ไดส้่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการ
บรหิารความเสีย่งในองคก์รผา่นกจิกรรมต่างๆ ดงัรายละเอยีดดา้นล่าง  

1. สง่เสรมิใหเ้กดิการตระหนักรูเ้รื่องความเสีย่ง ใหค้ าแนะน าและเขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารในการประเมนิความเสีย่งระดบักลุ่มและความ
เสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่ซึง่การประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมรว่มของคณะผูบ้รหิารกลุ่มไทยยเูน่ียนและฝ่ายบรหิารความเสีย่ง      

2. ก ากบัดูแลกระบวนการและผลการประเมนิความเสี่ยงของบรษิทัย่อย 11 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
บริษัท สงขลาแคนน่ิง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จ ากัด บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด 
(มหาชน) บรษิทั ไทยยูเน่ียน อยีู ซฟู้ีดส ์1 จ ากดั บรษิทั ไทร-ยูเน่ียน ซฟู้ีดส ์จ ากดั บรษิทั ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั บรษิทั 
เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั บรษิทั ไทยยเูน่ียน ไชน่า จ ากดั และบรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ากดั   

3. รวมกระบวนการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสี่ยงเขา้เป็นสว่นหน่ึงของการพจิารณาโครงการลงทุนทีส่ าคญัของบรษิทั 
ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการและการร่วมทุน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขายกิจการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่
ส าคญั คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและการบรหิารจดัการความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อประกอบการพจิารณาการลงทุน   

4. แนะน าให้ฝ่ายบรหิารประเมินประสทิธภิาพการบรหิารความเสี่ยงโดยทบทวนความเสี่ยง โอกาส และผลการด าเนินงาน และเพื่อการ
ปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งใหด้ยีิง่ขึน้  

กา้วต่อไป  

บรษิัทจะเดินหน้าต่อไปและยงัคงเผชิญกบั VUCA world ที่เต็มไปด้วย ความผนัผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) ความคลุมเครอื (Ambiguity) อกีทัง้ ขอ้กงัวลส าคญัที่เกี่ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี การบรหิารความเสีย่งองคก์รจะเป็นส่วนส าคญัในการรบัมอืความทา้ทายเหล่าน้ี  และช่วยน าการด าเนินงานและธุรกจิของบรษิทั
ไปขา้งหน้า 

แผนการพฒันาเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารความเสีย่ง มดีงัน้ี    
1. การบูรณาการการบรหิารความเสีย่งรว่มกบัการวางแผนเชงิกลยทุธ ์การตัง้เป้าหมายองคก์ร การก าหนดระดบัความเสี่ยงทีย่อมรบัได ้ 
2. สนบัสนุนฝ่ายบรหิารใหม้กีารวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งที่เกดิขึน้ใหมใ่นปี 2564 ดงัน้ี 

2.1 พลาสตกิในทอ้งทะเล 

2.2 การเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธรุกจิ 

2.3 การปฏริูประบบการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า   

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาความเสีย่งดงักล่าววา่ อาจมผีลกระทบต่อบรษิทั และขอใหผู้บ้รหิารตดิตามประเมนิและวเิคราะหค์วาม
เสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหมเ่หล่าน้ีต่อไปในปี 2564 
 

    
   ......................................  
   ( นายกรีต ิอสัสกุล ) 

   ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 

 
 

สว่นที ่2 หน้า 64  

9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคมุภายใน 

การสรปุความเหน็คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมกีรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 

ท่าน เข้าร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารแล้ว สรปุไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมนิความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม ตามเอกสาร
แนบ 4 คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทั
ยอ่ย สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการที่กรรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี านาจ รวมถงึการท า
ธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่างเพยีงพอ อย่างไรก็ตาม บรษิทัไดม้แีนวทางปรบัปรุงเพิม่เติมเพื่อให้การ
ควบคมุภายในดงักล่าวรดักุมครบถว้นยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คือ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็น
ผูต้รวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี 2562 ไดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการสอบบญัชวีา่ งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้ โดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีท่ีมคีวามเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั) 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมพจิารณาแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการบรษิทั และไมม่ี

ความเหน็ซึง่แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัผู้ดแูลรบัผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบัตขิองรองผูจ้ดัการฝ่ายทัว่ไป - สายงานตรวจสอบ ตามประวตักิารศกึษา ประสบการณ์
การท างาน และผลการปฏบิตังิานในบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2550 จนถงึสิน้ปี 2563 ในฐานะหวัหน้าสายงานตรวจสอบ สรปุไดด้งัน้ี 

1. มกีารศกึษาและประสบการณ์การท างานดา้นการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกมากวา่ 19 ปี (งานตรวจสอบภายใน 19 ปีและ
งานตรวจสอบภายนอก 6 ปี) ซึง่เป็นพืน้ฐานทีน่ ามาใชใ้นการปฏบิตังิานในบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี

2. มคีวามสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในดา้นการบญัช ีการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล สามารถใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นทีย่อมรบัจากผูร้บัการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

3. มคีวามสามารถในการให้ค าปรกึษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4. มคีวามเป็นอสิระในวชิาชพี กลา้แสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

ส าหรบัแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัอนุมตัิจาก
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยพจิารณาจากการประเมนิและความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส าคญั 
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9.2 รายการระหว่างกนั 

บรษิทัมรีายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง โดยเมื่อพจิารณาจากโครงสรา้งการถือหุ้น ขนาดหรอืความมนีัยส าคญัของรายการระหว่างกนัแล้ว รายการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ทัง้น้ี บรษิทัจะประเมนิรายการดงักล่าว โดยจะจดัการขอ้มลูและท าการวเิคราะหว์า่เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
ในกรณีที่ขนาดของรายการมสีาระส าคญัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัได้จดัให้มีการด าเนินการตามระเบียบ เช่น ผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมตัิโดย
คณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจดัสง่สารสนเทศต่อผูถ้อืหุน้ การลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพ ์จนถงึการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัริายการ นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดม้กีารแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย โดยเพิม่ขอ้ความที่ระบุถงึการปฏบิตัเิกี่ยวกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยบ์รษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรายการธุรกจิกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการท ารายการดงักล่าวระหว่างปี 
ดงัน้ี 

ยอดสรปุตามประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ต าแหน่งที ่
TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

1. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั  
(บรษิทัยอ่ย 66.90%) 

นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
นางนิตยา  บุญมโีชต ิ
(ภรรยานายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ 
นายธนโชต ิ บุญมโีชต ิ
(บุตรนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ 
นายบุญปวณี  บุญมโีชต ิ
(บุตรนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ 
นายชนิโชต ิบุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
น.ส.รุ่งทวิา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ   
 

กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 
ญาตสินิท 

   กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 

 

58,937,300 
4,500,000 

 
4,125,000 

 
4,125,000 

 
5,625,000 

 
9,375,000 

 
 

14.4% 
1.1% 

 
1.0% 

 
1.0% 

 
1.4% 

 
2.3% 

 
 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

 

 

 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้อวตัถุดบิ (เปลอืกกุง้และน ้าตม้ปลา) จาก TU   
- ซื้อวตัถุดบิ (เปลอืกกุง้) จาก PPC 
- ซื้อวตัถุดบิ (เปลอืกกุง้) จาก TUS 
- ซื้อลกูกุง้จาก TUH 
- ซื้ออาหารเสรมิใชเ้ลีย้งกุง้ขาวจาก TMAC 
-   จ่ายค่าอบรมให ้EHS 

- ขายอาหารกุง้ให ้TMAC 
- ขายอาหารกุง้ให ้TUH 
- ขายอาหารกุง้ให ้TCM 
- ขายอาหารกุง้ให ้TMK 
-   ขายกุง้ให ้TU 
  

 
32.16 
18.87 
9.02 
2.23 

- 
0.03 

10.56 
1.06 
5.12 
9.86 

10.01 

 
 

 
29.72 
18.89 
7.77 
0.65 
0.06 
0.03 

2.14 
2.76 
8.53 

26.96 
6.93 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ต าแหน่งที ่
TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

1. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั  
(บรษิทัยอ่ย 66.90%) (ต่อ) 

     รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบรหิารจดัการให ้TU 

- รบัค่าใบก ากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้า (MCPD) จาก TU 
- รบัค่าใบก ากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้า (MCPD) จาก TUS  
- รบัค่าใบก ากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้า (MCPD) จาก PCC 
- รบัค่าใบก ากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้า (MCPD) จาก TUH 
- รบัเงนิค่า Knowhow จาก AFL 

รายการท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ประชุมทางไกลให ้TU  
- จ่ายค่าโปรแกรม Office 365 ให ้TU 
- จ่ายค่าบรกิารงานชปิป้ิง โลจสิตกิส ์และ BOI ให ้ TUM 
- จ่ายค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์ให ้BZD 

- รบัค่าเช่าส านกังานและค่าโทรศพัทจ์าก TMAC 
- รบัค่าวเิคราะหว์ตัถุดบิจาก TMAC 
- รบัค่า Incentive Sale และค่าบรกิารจาก TUH  

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ ประกอบดว้ย: 
- จ่ายค่าเช่าทีด่นิให ้TU ทีต่ าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร เพือ่ท าฟารม์ทดลองเลีย้งกุง้และปลา ใน
อตัราค่าเช่าปีละ 497,300 บาทต่อปี โดยมกี าหนดระยะเวลา
ตามสญัญาเช่า 3 ปี และจะครบก าหนดในเดอืนมถุินายน 2565 
ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการเรยีบรอ้ยแลว้ 

- จ่ายค่าเช่าฟารม์และสาธารณูปโภคให ้TCM  
- จ่ายค่าเช่าฟารม์ให ้TMK 
- รบัค่าเช่าทีด่นิจาก TUH 

 
15.79 

1.55 
0.57 
0.10 
0.77 

39.80 

 
0.48 
0.16 

- 
0.05 

0.24 
0.01 
0.89 

 

0.50 
 
 
 
 

0.62 
1.25 
1.25 

 
21.57 

1.05 
0.94 
0.08 
1.95 

37.76 

 
- 

0.40 
0.43 
0.05 

0.45 
- 
- 
 

 0.50 
 
 
 
 
- 

1.50 
- 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ผูเ้กีย่วขอ้ง ต าแหน่งที ่
TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

2. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จ ากดั 
(บรษิทัยอ่ย 51.00%) 

นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
นายชนิโชต ิบุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
น.ส.รุ่งทวิา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 
นายธนโชต ิบุญมโีชต ิ
(บุตรนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ 
นายบุญปวณี บุญมโีชต ิ
(บุตรนายฤทธริงค์ บุญมโีชต)ิ 
 

กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 
ญาตสินิท 
กรรมการ 
ญาตสินิท 
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
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 

- ซื้อวตัถุดบิและสนิคา้จาก TU 
- ซื้อวตัถุดบิ (กุง้) จาก PPC 
- จ่ายค่าผลติสนิคา้จาก OKF 
- จ่ายค่าพมิพง์านให ้TUG 

- ขายสนิคา้ให ้COSF 
- ขายสนิคา้ให ้TUC 
- ขายสนิคา้ให ้PPC 
- ขายสนิคา้ให ้TU 
- ขายเศษซาก (เปลอืกกุง้) ให ้TFM  
- ขายสนิคา้ให ้TSR 
- ขายสนิคา้ให ้TUO 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 

- จ่ายค่าบรหิารจดัการให ้TU 
- จ่ายค่าบรหิารจดัการส่งออกให ้TUM 
- จ่ายค่าบรกิารจดัเกบ็และขนส่งให ้COSF 
- จ่ายค่าคอมมชิชัน่และค่าบรกิารให ้TU 
- จ่ายค่าบรรจุภณัฑแ์พคสนิคา้ให ้OKF 
รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าใบก ากบัการซื้อขายสนิคา้สตัวน์ ้า (MCPD)ให ้TFM  
- จ่ายค่าพฒันาและวจิยัพนัธุก์ุง้ให ้TUH 
- รบัค่าขนส่งและบรกิารจดัเกบ็สนิคา้จาก TU 
รายการเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบริการ ประกอบดว้ย: 
- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ประชุมทางไกลให ้TU 
- จ่ายค่าบรกิารประมลูการจดัซื้อให ้TU 
- จ่ายค่าเช่าคอมพวิเตอรใ์ห ้TU 

 

1.77 
0.67 
8.46 
51.47 

1,219.77 
120.99 
77.15 
85.48 
9.02 
0.37 
0.22 

 

21.52 
8.36 
0.64 
3.18 
0.36 

 
0.57 

- 
0.67 

 
0.53 

- 
0.10 

 

1.79 
0.52 

- 
28.45 

1,030.05 
111.26 
74.54 
41.81 
7.77 
3.10 
0.52 

 

22.09 
9.19 
0.78 
0.37 
0.20 

 
- 

5.25 
0.65 

 

0.52 
0.08 
0.14 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ต าแหน่งที ่
TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

3. บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จ ากดั      
(บรษิทัรว่ม 25.00%) 

นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

 

 

 

 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย: 
- ซื้อวตัถุดบิ (หวัปลา) จาก TU 
- ซื้อสนิคา้ จาก PPC 
- จ่ายค่าพมิพง์านให ้TUG 
- จ่ายค่าอบรมให ้EHS 

- ขายวตัถุดบิ (Topping ส าหรบัอาหารสตัวเ์ลีย้ง) ให ้TUM 
- ขายสนิคา้ (ซูรมินิ าเขา้จากเวยีดนาม) ให ้TU 
- ขายสนิคา้ (ปเูทยีม ปอูดั และซูรมิ)ิ ให ้PPC 
- ขายสนิคา้ (ปอูดัเพือ่ผลติต่อเป็นอาหารแมว) ให ้SC 
- ขายสนิคา้ (ปอูดั เตา้หูป้ลา) ให ้TSR 
รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย: 
- จ่ายค่าบรกิารฝากเกบ็สนิคา้ ให ้TU  

- รบัค่าบรกิารส่งสนิคา้ จาก PPC 
- รบัค่าบรกิารส่งสนิคา้ จาก TU  
- ขาย Vitamin Premix ให ้TU 

รายการเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบริการ ประกอบดว้ย: 
- ขายเครือ่งปัน่ spread tuna (มอืสอง) ใหก้บั TU 

 
0.52 
2.71 
1.30 

- 

23.04 
4.17 
0.47 
0.53 
0.91 

 
0.31 

0.04 
0.04 

- 

 
- 

 
0.77 
2.33 
1.89 
0.05 

23.82 
1.72 
0.75 
0.72 
7.49 

 

0.14 
- 

0.03 
0.06 

 
0.06 
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั ชือ่-สกุล ต าแหน่งที ่
TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

4. บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จ ากดั  นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นายเดชพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
นายดสิพล จนัศริ ิ
(บุตรนายไกรสร จนัศริ)ิ 
นายไกรสร จนัศริ ิ
นางบุษกร จนัศริ ิ
(คู่สมรสนายไกรสร จนัศริ)ิ 

นายชวน ตัง้จนัสริ ิ

กรรมการ 
ญาตสินิท
กรรมการ 
ญาตสินิท
กรรมการ 
กรรมการ 
ญาตสินิท
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
เทยีบกบัอตัรา
ค่าเช่าในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกนั 
และผูเ้ช่าราย

อื่น 

รายการเช่าอสังหาริมทรพัย์ระยะสัน้ ประกอบด้วย:- TU, 
TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารอาคารส านักงาน
กรุงเทพฯ เนื่องจากบรษิัทจ าเป็นต้องมสี านักงานในกรุงเทพฯ 
เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยท าสัญญาเช่ากับบริษัท 
จนัศิร ิเรยีล เอสเตท จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ รวมพื้นที่ 10,495.72 ตารางเมตร รวมค่าเช่า
และค่าบรกิาร (ไม่รวมค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศพัท์) 
ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดอืน ปรบัขึน้จากเดมิ 500 บาทต่อ
เดอืน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ทัง้นี้ เป็นค่าเช่าเฉพาะพื้นทีเ่ช่าที่
ก าหนดเท่านั ้น ไม่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบก าหนดในเดือน
ธนัวาคม 2565 ซึ่งได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
เรยีบรอ้ยแลว้ 
รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้อสนิคา้ (ฟิชโช่กบัปลากระป๋อง + New Pruduct ) จาก TU 

69.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.12 

82.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.73 

5. บรษิทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ ากดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 50,000 25.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้อวตัถุดบิ (กา้งปลา หวัปลา) จาก SC 

- ขายวตัถุดบิ (น ้ามนัปลา น ้านึ่งปลา ปลาป่น) ให ้TFM 
- ขายส่วนผสมส าหรบัผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งให ้SC 

 
57.23 

86.68 
1.16 

 
46.52 

61.27 
1.41 

6. บรษิทั ทุนธนศริ ิจ ากดั นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นายชาน ช ูชง 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

1 
1 
 
 

0.0% 
0.0% 

 
 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ – ค่าเช่าส านกังาน 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 

- ซื้อสนิคา้ปลากระป๋องกบัปลาเสน้ฟิชโชจาก TU 

0.02 

 

- 

- 

 

0.10 
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จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบาย
ราคา 

รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

7. บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนี่ยน อโกรเทค จ ากดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 845,895 34.8% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้อวตัถุดบิ (ไส ้กา้ง หวั หนงั และเลอืดปลา) จาก TU 
- ซื้อวตัถุดบิ (ไส ้กา้ง หวั หนงั และเลอืดปลา) จาก TUM 
- ซื้อวตัถุดบิ (เศษซากและตาปลา) จาก TUI 
- จ่ายค่าอบรมให ้EHS 

- ขายวตัถุดบิ (ปลาและกระดกูปลาป่น) ให ้TFM  

รายการท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบรกิารตกัถงัปลาให ้TU 
- จ่ายค่าถงัปลาสแตนเลสให ้TUM 
- รบัเงนิค่าบรกิารส่งออกน ้ามนัปลาจาก TUM 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าพาเลทไมใ้ห ้TUM 

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ ประกอบดว้ย:- TU จ่าย
ค่าเช่าและค่าบรกิาร ส าหรบัพืน้ทีส่ านกังานและโรงงานพรอ้ม
เครือ่งจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจาก
บรษิทัจ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการขยายก าลงัการผลติในสว่นของ
ไลน์ผลติอาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ จ านวนพืน้ทีร่วม 4,727.36 
ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าพืน้ทีแ่ละคา่บรกิารต่อเดอืน (ไมร่วมค่า
ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และค่าภาษโีรงเรอืน) เท่ากบั 
545,806.00 บาท  โดยสญัญาเช่าดงักล่าวมกี าหนดระยะเวลาตาม
สญัญาเช่า 2 ปี และจะครบก าหนดในเดอืนธนัวาคม 2564 ซึง่
ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

300.00 
325.52 
13.51 

- 

159.04 
 

0.22 
- 

0.43 
 
- 

18.49 

 

263.89 
288.41 
33.16 
0.02 

138.50 
 

0.39 
0.25 

- 
 

0.08 

15.06 
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TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบายราคา รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

8. บรษิทั ไวยไทย จ ากดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายไกรสร จนัศริ ิ
นางจนิตนา นิรุตตนิานนท ์
(คู่สมรสนายเชง นิรุตตนิานนท)์ 

นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
นายนคร นริุตตนิานนท ์
(บุตรนายเชง นิรุตตนิานนท)์ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
ญาตสินิท
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
ญาตสินิท
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
เทยีบเท่า
Supplier
ทัว่ไป 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ เนื่องจากเป็น Supplier ประจ า 
จงึตดิต่อประสานงานไดส้ะดวกและรวดเรว็ ประกอบดว้ย:- 
- รบัค่าหวัลากตูส้นิคา้ จาก TUM 
- รบัค่าหวัลากตูส้นิคา้ จาก TU 
- รบัค่าหวัลากตูส้นิคา้ จาก APC 
- รบัค่าหวัลากตูส้นิคา้ จาก SC 
- รบัค่าหวัลากตูส้นิคา้ จาก TUI 
- รบัเงนิค่าสติก๊เกอรต์ดิรถ จาก APC 

รวมทุกรายการ  
ซึง่รายการดงักล่าวได้รบัการอนุมตัวิงเงนิไม่เกนิ 100 ลา้นบาทต่อปี ส าหรบั
การท ารายการเกีย่วโยง จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2554 เมือ่วนัที ่
25 เมษายน 2554 เรยีบรอ้ยแล้ว 

 
 

57.47 
7.63 
2.63 
0.25 
0.02 
0.02 

68.02 
 
 

 
 

65.77 
9.79 
2.30 
0.39 
0.21 

- 
78.46 

 
 

9. บรษิทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตลี จ ากดั นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

20,000 
5,000 

 

40.0% 
10.0% 

 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- รบัค่าเครือ่งเป่าแหง้ สายพานล าเลยีง ระบบท่อไลน์ แผ่นรอง

กน้ตะกรา้ จานหมนุ และเครือ่งมอืต่างๆ จาก TUM   
- รบัเงนิล่วงหน้างานก่อสรา้งจาก TUM 
- รบัค่ารถกึง่พ่วง โต๊ะวางคอม ถงัตม้น ้ารอ้น ตูร้ถขนปลาแบบ
แบน สายพานล าเลยีงปลา และเครือ่งมอืต่างๆ จาก TU 

- รบัค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ ซ่อมแซมโรงงานและเครือ่งจกัร 
จาก TUM 

- รบัค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเครือ่งจกัร จาก SC 
- รบัค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเครือ่งมอื จาก  TU 
- รบัเงนิค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC 
- รบัเงนิค่าสายพานตรวจจบัโลหะ รางไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ 
จาก TUI 

รวมทุกรายการ (ยกเว้นเงินล่วงหน้า) 
ซึง่รายการดงักลา่วได้รบัการอนุมตัวิงเงนิไม่เกนิ 150 ลา้นบาทต่อปี ส าหรบั
การท ารายการเกีย่วโยง จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2554  เมือ่วนัที ่
25 เมษายน 2554 เรยีบรอ้ยแล้ว 

 
90.96 

 
6.72 

11.75 
 

16.29 
 

0.03 
0.69 
0.07 

- 
 

126.51 

 
53.48 

 
8.79 
6.83 

 
14.93 

 
0.01 
0.82 
0.53 
0.21 

 

76.81 
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TU 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

นโยบายราคา รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

10. บรษิทั ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส ์จ ากดั 
(บรษิทัรว่ม 48.97%) 

นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
 

กรรมการ 
 

1 
 

0.0% 
 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้อวตัถุดบิ (เศษซาก) จาก TUM 
- ซื้อวตัถุดบิ (เศษซาก) จาก TU 
- ซื้อวตัถุดบิ (เศษซาก) จาก TUI 
รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบรหิารการขายให ้TUM 
- จ่ายค่ากระดาษซบัน ้ามนั ฟิลม์พนัพาเลท น ้ามนัโซล่าให ้

TUM 
รายการเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบริการ ประกอบดว้ย:- 
- จ่ายค่าบรกิารหอ้งแลบและอื่นๆ ให ้TU 
- รบัเงนิค่าขนส่ง จาก APC 
- รบัเงนิค่าเครือ่งตดัหวั (ปลา) จาก TUM 
รายการเช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ ประกอบดว้ย:-  
- ค่าเช่าส านกังาน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ให ้

TUM  
รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบดว้ย:- 
-  TNFC รบัดอกเบีย้จาก TUM (ผูล้งทนุใน TNFC)  
-  ณ 31 ธ.ค. จ านวนเงนิกูร้ะยะสัน้ 

 
43.90 
10.03 
44.69 

 
3.39 

- 
 

 
0.02 

- 
3.33 

 
1.53 

 
 

1.22 
82.10 

 
- 

           -
108.39 

 
2.04 
0.12 

 

 
0.11 
0.03 

- 

 
2.40 

 
 

0.41 
45.10 

11. บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จ ากดั  นายไกรสร จนัศริ ิ
นายเชง นิรุตตนิานนท ์
นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2,575,001 
250,000 

1,675,000 
 

51.5% 
5.0% 
33.5% 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการสนับสนุนธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก TU 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก PPC 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก SC 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก TUM 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก APC 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก TUG 
- รบัค่าบรกิารจดัซื้อจดัจา้งและประมลูผ่านเวบ็ไซต์จาก TFM 

 
1.61 
0.31 
0.52 
0.77 
0.15 
0.04 
0.05 

 
0.97 

- 
0.15 
0.66 
0.06 
0.00 
0.05 
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ถอืในบรษิทั
ทีเ่กีย่วโยง 

 นโยบายราคา รายการทีเ่กีย่วโยง ปี 2562  
(ลา้นบาท) 

   ปี 2563
ลา้นบาท) 

12. บรษิทั แฟคตอรี ่สตอเรจ เซอรว์สิ จ ากดั  นายนคร นริุตตนิานนท ์
(บุตรนายเชง นริุตตนิานนท)์ 
 

ญาตสินิท
กรรมการ 

 

300,000 
 
 

60.0% 
 
 

ค่าเช่าสามารถ
เทยีบกบัอตัราค่า

เช่าในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกนั 

รายการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ระยะสัน้ ประกอบด้วย:- TUM 
จ่ายค่าเช่าโกดงัสนิคา้เพื่อใชเ้ป็นพื้นทีใ่นการเกบ็สนิคา้และวสัดุ
อุปกรณ์ อตัราค่าเช่าตารางเมตรละ 65 บาทต่อเดอืน พื้นทีร่วม 
19,262  ตารางเมตร เป็นจ านวนค่าเช่าเดอืนละ 1.25 ลา้นบาท  
โดยสญัญาเช่าดงักล่าวจะครบก าหนดในเดอืนธนัวาคม 2564 
* ยอดเงนิรวมค่าเชา่พดัลมระบายอากาศและสาธารณูปโภคแลว้ 

23.24 23.39 

13. บรษิทั ฟิล-ยเูนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์จ ากดั
(Phil-Union Frozen Foods, Inc.) 
ประเทศฟิลปิปินส ์

นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 149,996 100.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้อสนิคา้จาก APC 
- ขายสนิคา้ให ้COSF  

 
6.10 

720.03 

 
6.81 

589.83 

14. บรษิทั นิวเซนจรูี ่พริน้ติ้ง แอนด ์แพคเกจ
จิง้ จ ากดั 

นายเชง นิรุตตนิานนท ์
 

กรรมการ 
 

25,000 
 

55.6% 
 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย: 
- รบัค่าจา้งท าบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) จาก SC 

 
2.30 

 
0.79 

15. แพรุ่งทวิา (บุคคลธรรมดา) น.ส.รุ่งทวิา บุญมโีชต ิ
(น้องนายฤทธริงค ์บุญมโีชต)ิ 

ญาตสินิท
กรรมการ 

เจา้ของ 100.0% ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ขายวตัถุดบิ (กุง้) ให ้PPC 

 
0.62 

 
- 

16. บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพริล์ คลัทิ
เวชัน่ จ ากดั 

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

กรรมการ
กรรมการ 
ญาตสินิท
กรรมการ 
ญาตสินิท
กรรมการ 

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

 
7,500,000 

5.0% 
10.0% 
15.0% 

 
15.0% 

ราคาตลาด
เทยีบเท่า
ลกูคา้ทัว่ไป 

รายการธรุกิจปกติ ประกอบดว้ย:- 
- ซื้ออาหารปลาและลกูปลานวลจนัทรจ์ากฟารม์ทดลองจาก 

TFM 
- ซื้อสนิคา้ (ซเีลค็เดลี)่ จาก TU 

 

 
25.56 

 
0.03 

 
44.37 

 
0.07 
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หมายเหตุ: - รายการธรุกจิปกต ิเป็นการซือ้ขายวตัถุดบิตามธรุกจิปกต ิซึง่มเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และไดร้บัอนุมตัหิลกัการจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่5/2551 เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2551 
- รายการที ่7-8, 10-11 และ 16 กรรมการของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ก่ นายไกรสร จนัศริ ินายเชง นิรตุตนิานนท ์นายชวน ตัง้จนัสริ ินายธรีพงศ ์จนัศริ ิและนายชาน ช ู
ชง ถอืหุน้ในบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนัไมถ่งึ 10% ของทุนจดทะเบยีน แต่เป็นกรรมการของบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั 

นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารท าประกนัภยัทรพัยส์นิผา่นทางบรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค รสิค ์คอนซลัแทน้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั เอเชยี-แปซฟิิค อนิชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ จ ากดั 
ซึง่เป็นนายหน้ารบัประกนัภยั โดยมลีกัษณะความสมัพนัธก์บับรษิทั เน่ืองจากมกีรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกนั คอืนายชวน ตัง้จนัสริ ิและ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจ่ายคา่เบีย้ประกนัภยัผา่นบรษิทัทัง้สอง ดงัน้ี 

- ปี 2561 เป็นเงนิรวมสองบรษิทั 129.68 ล้านบาท 
- ปี 2562 เป็นเงนิรวมสองบรษิทั 110.14 ลา้นบาท  

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั  
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้พจิารณารายการระหว่างกนัของปี 2563 แล้วมคีวามเหน็ว่า รายการซื้อขายผลติภณัฑ์ และบรกิารรวมถึงรายการซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างกนั เป็นรายการที่เกดิขึ้น

ตามปกตขิองบรษิทั และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยการเขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิทัได้พจิารณาถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั 
โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัที่เกดิขึน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขนัหรอืเป็นราคาที่มคีวามสมเหตุสมผล และมเีงื่อนไขไม่แตกต่างจากการ
ท ารายการกบับุคคลภายนอก 

นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนั 
(1)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนรวมถงึบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และจดัสง่ใหแ้ก่บรษิทั เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยง

กนั รวมถงึการจดัสง่รายงานดงักล่าวทีเ่ป็นปัจจบุนัทุก 6 เดอืน  
(2)  หลกีเลีย่งการท ารายการเกีย่วโยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3)  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเกี่ยวโยงที่มสีาระส าคญัต้องขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่

กรณี) ยกเวน้รายการที่มขี้อตกลงทางการคา้ที่มเีงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งได้รบัอนุมตัิในหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัใหฝ่้ายจดัการสามารถด าเนินการได ้(ตาม พรบ.หลกัทรพัย์ฯ มาตรา 
89/12) 

(4)  ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินการของบรษิทั เมื่อมรีายการทีเ่กีย่วโยงกนั และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 
(5) ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) 

และมกีารเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่หมอืนหรอืมลีกัษณะคล้ายคลงึกนัทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก 
(6) ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั
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มาตรการในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัจงึก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูต้รวจสอบการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่้องไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ตลอดจนปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบั
ความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ รายการระหว่างกนัไดก้ระท าอย่างยุตธิรรม โดยพจิารณาจาก
เงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และมกีาร
เปรยีบเทยีบราคาที่เกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในรายการระหวา่งกนัที่เกดิขึน้ บรษิทัจะจดั
ให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการท า
รายการระหวา่งกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นรายงาน
ประจ าปี รวมถงึแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1)  

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บรษิทัยงัคงมกีารท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัต่อไปในอนาคต เน่ืองจากการท าธุรกจิดงักล่าวถอืเป็นการด าเนิน

ธุรกจิร่วมกนัตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยก าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การคา้ (Fair and at arm’s length) และ/หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในสญัญาทางการคา้ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและค านึงถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดที่บรษิทัจะไดร้บัเป็นส าคญั รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะท าหน้าที่เป็นผูดู้แลและตรวจทานการ
ด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารซึ่งมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดๆ ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมและไมอ่ยูใ่นที่ประชุม
นัน้ ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายส าหรบัรายการระหวา่งกนัแยกตามลกัษณะรายการ ดงัน้ี 

รายการระหว่างกนั นโยบาย 

1) รายการซือ้ขายสนิคา้ธรุกจิปกติหรอืสนบัสนุนธรุกจิปกต ิ ราคาปกตเิทยีบเท่าบุคคลภายนอก หรอืเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

2) รายการซือ้ขายทรพัยส์นิและการใหบ้รกิาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกดิขึน้ เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการ
ท ารายการกบับรษิทัอื่นๆ ถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีต่างๆ ที่ตามมาก่อนตดัสนิใจเขา้ท า
รายการดงักล่าว และหากมคีวามจ าเป็นต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขอมตอินุมตั ิกจ็ะตอ้งกระท าแลว้แต่กรณีไป 

3) รายการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์(ระยะสัน้ไมเ่กนิ 3 ปี) ตามความจ าเป็นและความสะดวกในการท างาน ตลอดจนท าเลที่ตัง้ รวมทัง้
พิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ กับราคาตลาดทัว่ไปในพื้นที่
ใกล้เคยีงกนั และหากมมีูลคา่ที่ถอืเป็นสาระส าคญัมากต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อขอมตอินุมตั ิกจ็ะตอ้งกระท าแลว้แต่กรณไีป 
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รายการระหว่างกนั นโยบาย 

4) รายการการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 1. พจิารณาขอ้มลูของผูกู้เ้บือ้งตน้ ดงัน้ี 
-  เป็นบริษทัที่ด าเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทัง้ยอดขายและผล
ก าไร 

-  เป็นบรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิด ีและมกี าไรสะสม 
-  เป็นการกู้ยืมเพื่อน าไปลงทุนด้านทรพัย์สนิที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การ
ขยายโรงงาน การซือ้เครื่องจกัร เป็นตน้ 

-  บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มคีวามส าคญัถอืเป็น Strategic Partner ต่อ
การด าเนินธรุกจิ ซึง่จะสามารถช่วยเหลอืในเรื่องของกลยทุธ ์

-  กูย้มืตามความจ าเป็นและเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ๆ 

2. อตัราดอกเบี้ยส าหรบัการกู้ยมืต้องไม่ต ่ากว่าต้นทุนของเงนิทุนที่บรษิทัมอียู่
หรอืทีต่อ้งกูย้มืมาในเวลานัน้ 

3. จ านวนเงนิที่ขอกู้ยมืรวมทัง้อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการกู้ยมืจะตอ้งไดร้บั
การพจิารณาอยา่งสมเหตุผลจากคณะกรรมการบรหิารและอาจต้องน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตัิแล้วแต่กรณีตาม
หลกัเกณฑ์ซึ่งบรษิทัต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



























































































































































































































































































                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรบัปี 2563 
 

 

ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บรษิทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า ข้อมูลดงักล่าว

ถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแล้ว 

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่า บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3) บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จ้งข้อมูลการ

ประเมนิระบบการควบคุมภายใน (ฉบบัปรบัปรุงตาม COSO Integrated) ณ วนัที่ลาสุดที่มตี่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทั

แล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อ

การจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่า เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว บรษิทัไดม้อบหมายให ้

นางปะราลี สุขะตุงคะ เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นางปะราล ีสุขะตุงคะ ก ากบัไว ้ 

บรษิทัจะถอืวา่ ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ชื่อ      ต าแหน่ง    ลายมอืชื่อ 

 

 

 1.  นายไกรสร  จนัศริ ิ          ประธานกรรมการ       ............................………............... 

 

 

 2.  นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ  กรรมการบรหิาร   ............................…….….............. 

ผู้รบัมอบอ านาจ   

นางปะราล ี สุขะตุงคะ   เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการฝ่ายส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร      ............................………............... 
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1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้
รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั 

1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้
รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั 

1.1.1 รายละเอียดกรรมการ 

ช่ือ : นายไกรสร จนัศิริ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 86 ปี (เกดิวนัที ่13 พฤษภาคม 2478) 
การศกึษา : ปรญิญาปรชัญาดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ประเภททัว่ไป) สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร
อาหาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 17 มนีาคม 2531 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 33 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บดิานายธรีพงศ ์จนัศริ ิ
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 231,134,720 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 4.84 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 174,804,288 หุน้ คูส่มรส 56,330,432 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .........ไมม่.ี....... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 2999 ถนนรมิทางรถไฟสายปากน ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  ไมม่ ี
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2516-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

2520-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั รวมไทยอาหารทะเล จ ากดั 
2543-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2554-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 
2515-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยรวมสนิ จ ากดั 
2524-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2527-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2531-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน ปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จ ากดั 
2533-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั บางแคคอนโดทาวน์ จ ากดั 
2538-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
2547-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยฮัว้ฮง ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 
2549-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั จนัศริพิมิพแ์อนดย์อ้ม จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2531-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั จนัศริเิรยีลเอสเตท จ ากดั 
2536-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จ ากดั 
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จ ากดั (USA) 
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จ ากดั 
2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จ ากดั (USA) 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่15/2550 
- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่12 (มนีาคม – กรกฏาคม 2554) 
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ช่ือ : นายเชง นิรตุตินานนท์ 
ต าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 79 ปี (เกดิวนัที ่3 มนีาคม 2485) 
การศกึษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 22 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 268,374,116 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 5.62 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 200,442,084 หุน้ คูส่มรส 67,932,032 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .........ไมม่.ี....... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 161/532 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศร ีเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2530-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั 
 2530-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ท.ีซ.ี ยเูนียน อโกรเทค จ ากดั 

2532-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอเชยีน แปซฟิิค ไทยทูน่า จ ากดั 
2533-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ลคักี ้ยเูน่ียน ฟู้ดส ์จ ากดั 
2535-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั จะนะอุตสาหกรรมประมง จ ากดั 
2516-ปัจจบุนั กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันา

อุตสาหกรรม จ ากดั 
2553-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั โอเรยีลทลัยนิูค จ ากดั 
2554-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทย กลเีซอรนี จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ฟิล-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์จ ากดั (PHILIPPINES) 
2562-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิกรเีดยีนท ์จ ากดั 
2536-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จ ากดั 
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จ ากดั (USA) 
2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั นิวเซนจรูี ่พริน้ติง้ แอนด ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จ ากดั (USA) 
2543-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ากดั (VIETNAM) 
2551-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตลี จ ากดั 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยเูอสเพท็ นูทรชีัน่ จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (USA) 
2544-ปัจจบุนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล ฮัน่ฮง การช่าง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั : ไมม่ ี

ช่ือ : นายชวน ตัง้จนัสิริ  
ต าแหน่ง : กรรมการบรหิาร 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 76 ปี (เกดิวนัที ่9 กนัยายน 2488) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีSouth China Normal University, People’s Republic of China 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 17 มนีาคม 2531 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 33 ปี 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บุตรของคณุอา นายไกรสร จนัศริ ิ
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 38,668,000 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.81 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 38,668,000 หุน้ คูส่มรส .........ไมม่.ี....... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ........ไมม่.ี....... หุน้  
ทีอ่ยู ่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน : 2524-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2516-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
2520-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั รวมไทยอาหารทะเล จ ากดั 
2530-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั 
2532-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยีน แปซฟิิค ไทยทูน่า จ ากดั 
2531-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั จนัศริเิรยีลเอสเตท จ ากดั 
2531-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียนปรอ็ปเปอรต์ี้ จ ากดั 
2536-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จ ากดั 
2538-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จ ากดั 
2542-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค รสิค ์คอนซลัแทน้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2547-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอเซยี-แปซฟิิค อนิชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ จ ากดั 
2551-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตลี จ ากดั 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ (MAURITIUS) 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จ ากดั 
2544-ปัจจบุนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล ฮัน่ฮง การช่าง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่86/2553 

ช่ือ : นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
ต าแหน่ง : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 56 ปี (เกดิวนัที ่22 กรกฎาคม 2508) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
    ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 31 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บุตรชายนายไกรสร จนัศริ ิ
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 509,065,212 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 10.67 ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ 399,736,164 หุน้ คูส่มรส 109,329,048 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ........ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 2999/1  ถนนรมิทางรถไฟสายปากน ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2539-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จ ากดั 

2538-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
2539-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมรกิา จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิเวสเม้นท ์โฮลดิง้ จ ากดั 

(MAURITIUS) 
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2553-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
2542-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (รวมบรษิทัในกลุ่ม 4 

บรษิทั) 
2532-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียนออนไลน์ชอ็ป จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั 

(CHINA) 
2559-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีสมทุรสาคร (วสิาหกจิเพื่อ

สงัคม) จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร กลุ่ม บรษิทั ทุนธนศริ ิจ ากดั (รวมบรษิทัในกลุ่ม 7 บรษิทั) 
2560-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน เอเชยี อนิเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั 

(HONG KONG) 
2562-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิกรเีดยีนท ์จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั 
2564-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั อนิเตอรฟ์ารม์า-ซวีติา้ จ ากดั 
2527-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2531-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั จนัศริเิรยีลเอสเตท จ ากดั 
2531-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จ ากดั 
2536-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั 
2536-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ลคักี ้ยเูน่ียน ฟู้ดส ์จ ากดั 
2536-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไวยไทย จ ากดั 
2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน ซฟู้ีดส ์จ ากดั (USA) 
2543-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
2543-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จ ากดั 
2552-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ทเีอน็ ฟายน์ เคมคีอลส ์จ ากดั  
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยเูอส เพท็ นูทรชีัน่ จ ากดั (USA) 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพริล์ คลัทเิวชัน่ จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ีจ ากดั         

(Red Lobster) (USA) 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั  

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่10/2544 

ช่ือ : นายฤทธิรงค ์บญุมีโชติ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 59 ปี (เกดิวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2505) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2545 (ร่วมงานกบั TU ตัง้แต่ 5 มกราคม 2541) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 19 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
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จ านวนหุน้ทีถ่อื : 63,442,980 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 1.33 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 63,442,980 หุน้ คูส่มรส ........ไมม่.ี....... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 100/3 ซอยอารยีส์มัพนัธ ์2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2543-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

2539-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จ ากดั 
2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ากดั (รวมบรษิทัในกลุ่ม 4 

บรษิทั) 
2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (รวมบรษิทัใน

กลุ่ม 4 บรษิทั) 
2559-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไท่หวา้น เซิง่ อควาตคิ เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั 

(CHINA) 
2560-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั อารบ์ซี ีแอสเซ็ทส ์จ ากดั 
2561-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ธรรมชาต ิซฟู้ีด รเีทล จ ากดั 
2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั (USA) 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ออนไลน์ ชอ็ป จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพ ี(Red Lobster) 

(USA) 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- TLCA Executive Development Program / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที ่2 ปี 2552 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่84/2553 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุ่นที ่25/2560 / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่1 / สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ช่ือ : นายโนริโอะ ไซกสุะ 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
สญัชาต ิ : ญี่ปุ่ น 
อาย ุ : 59 ปี (เกดิวนัที ่19 กรกฎาคม 2505) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ี(รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัวะเซะดะ ประเทศญี่ปุ่ น 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 5 เมษายน 2562 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี..... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 3-1 มารโูนอูช ิ2-โชเม,่ ชโิยดา-กุ, โตเกยีว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่ น 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน : ไมม่ ี
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน : 2528 – ปัจจบุนั Executive Vice President and Group CEO, Food Industry Group บรษิทั 

มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั : ไมม่ ี

ช่ือ : นายราวินเดอร ์สิงห ์เกรวาล ซาบจิตต ์เอส 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
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สญัชาต ิ : มาเลเซยี 
อาย ุ : 52 ปี (เกดิวนัที ่15 กนัยายน 2512) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันิวเซา้ทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 15 พฤศจกิายน 2553 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 10 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี......หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  ไมม่ ี
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ากดั (FRANCE) 
 2557-ปัจจบุนั กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE) 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA) 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE) 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารท างาน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA) 
 2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA) 
 2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE) 
 2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA) 
 2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA) 

2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI) 
  2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE) 
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั : 
    วฒุบิตัรผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society) 

ช่ือ : นายชาน ชู ชง 
ต าแหน่ง : กรรมการบรหิาร 
สญัชาต ิ : จนี 
อาย ุ : 45 ปี (เกดิวนัที ่29 ตลุาคม 2518)  
การศกึษา : ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัโอเรกอน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 20 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 12,295,272 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 12,295,272 หุน้ คูส่มรส ........ไมม่.ี...... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ .......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  ไมม่ ี
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  :  2545-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 2557-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
    2558-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยยเูน่ียน ซฟู้ีด จ ากดั 

   2561-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 
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    2563-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สงิคโปร)์ 
    2560-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ทุนธนศริ ิจ ากดั 
    2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จ ากดั 

   2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ทุนธนศริ ิ(สงขลา) จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่10/2545 
- TLCA Executive Development Program / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุ่นที ่1 ปี 2552 

ช่ือ : นายศกัด์ิ เก่ียวการค้า 
ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 86 ปี (เกดิวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2478) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ี(บญัชบีณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี(พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี(นิตศิาสตรบ์ณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 22 สงิหาคม 2543 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU :  21 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 50,000 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ 50,000 หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี...... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ : 6 ซอยตวิานนท ์14 แยก 1 ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  2559-ปัจจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2528-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธแิพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช

ชนนี 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารท างาน :  2501-2516 ผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2516-2539 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2541-2544 กรรมการบรหิารและที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารศรนีคร 
2541-2543 กรรมการบรหิาร บจ. ศรนีครประกนัชวีติ 
2543-2546 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงนิทุนบุคคลภัย ์
2543-2559 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) 

หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่0156 ตัง้แต่ปี 2505 / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชพี ตัง้แต่ปี 2529 เลขที ่2913401 / สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่4/2544 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่2/2549 
- Handling Conflicts of Interest / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่9/2552 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
- Senior Executive Program / สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
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- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- การประเมนิระบบการควบคมุภายใน แบบ COSO – ERM / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
- กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน COSO 2013 / ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- เตรยีมความพรอ้มในการจดัท างบกระแสเงนิสด / กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
- A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร การบูรณาการร่วมกบักลยทุธแ์ละผลการปฏบิตังิาน / สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 

ช่ือ : ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 
ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 64 ปี (เกดิวนัที ่4 พฤษภาคม 2500) 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัชแีละการจดัการ วทิยาลยัแอคเคริส์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัซาราโซตา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัวอลเดน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 22 มนีาคม 2553 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 11 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื :  ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ – ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี...... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ......ไมม่.ี...... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน :  2550-ปัจจบุนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 

จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  :  2547-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
  2556-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 
  2557-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 
 2558-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธแิพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรนีครนิราบรมราชชนนี 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารท างาน : 2533-2538 ผูแ้ทนส านักงานโนมรูะ (บรษิทัหลกัทรพัยจ์ากประเทศญี่ปุ่ น) ประจ าประเทศไทย 
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2537-2540 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ดา้นธรุกจิหลกัทรพัย)์ บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ศรมีติร จ ากดั 
(มหาชน) 

2540-2545 ผูพ้พิากษาสมทบในศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง (รุน่ที ่1) 
2541-2545 กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีีเอส ไทยทนุ จ ากดั/ธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(ของรฐับาลสงิคโปร)์ 
2548-2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั 

พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 
2549-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
2550-2557 ประธานกรรมการ บรษิทั วนิเทจ วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2551-2557 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
2555-2556 กรรมการอสิระ บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
2559-2563 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 
- Audit Committee Program (ACP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่10/2548 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่48/2548 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่70/2549 
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่14/2549 
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  
- A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ช่ือ : นายกีรติ อสัสกลุ 
ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 63 ปี (เกดิวนัที ่20 มถิุนายน 2501) 
การศกึษา  : ปรญิญาโท วศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเซาท์เทริน์ แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัควนีส ์ประเทศแคนาดา 
วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 22 มนีาคม 2553 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 11 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : 103,248 หุน้* คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของทุนช าระแล้ว  
  กรรมการ .........ไมม่.ี....... หุน้ คูส่มรส 103,248 หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ........ไมม่.ี....... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสขุมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั โอเชยีนกลาส จ ากดั (มหาชน) (รวมบรษิทัใน

กลุ่ม 2 บรษิทั) 
    2559-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั โอเชยีนกลาส จ ากดั (มหาชน) (รวมบรษิทัในกลุ่ม 2 บรษิทั) 
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2527-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยสมทุรประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
 2531-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เซอรว์สิลสีซิง่ จ ากดั 
 2535-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั โอเชีย่น โฮลดิง้ จ ากดั 
 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กรีต ิโฮม จ ากดั 
 2539-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กลุ่มไทยสมทุร (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2541-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กฤษณ์และสมุาล ีจ ากดั 
 2545-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เกรทฟิลด ์จ ากดั 
 2553-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั สยาม เอสเตท จ ากดั 
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 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั โอเชีย่น พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั 
 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั โอเชีย่น มารน่ีา จ ากดั 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่27/2546 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่5/2550 

ช่ือ : นายนาถ ล่ิวเจริญ 
ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 62 ปี (เกดิวนัที ่25 พฤษภาคม 2502) 
การศกึษา : ปรญิญาโท วทิยาศาสตรก์ารจดัการ มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทริน์ แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโท การจดัการ มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทริน์ แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วนัเดอืนปีทีเ่ริม่เป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ TU : 6 ปี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไมม่ ี
จ านวนหุน้ทีถ่อื : ไมม่ ีหุน้* คดิเป็นรอ้ยละ - ของทุนช าระแล้ว  
  กรรมการ .......ไมม่.ี...... หุน้ คูส่มรส .......ไมม่.ี..... หุน้ บุตรทีย่งัไมบ่รรลนิุตภิาวะ .......ไมม่.ี..... หุน้ 
ทีอ่ยู ่ :  489/1 ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกุล ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  :  ไมม่ ี
ต าแหน่งงานอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน :  2535 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร CDG GROUP (รวมบรษิทั

ในกลุ่ม 9 บรษิทั) 
2543 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร G-ABLE GROUP (รวม

บรษิทัในกลุ่ม 8 บรษิทั) 
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : ไมม่ ี
ประวตักิารท างาน : 2528 - 2541 ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน วตท. รุน่ที ่12/2553 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ที ่120/2558 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

หมายเหตุ:  การถอืหุน้ TU และอตัราการถอืหุน้ (%) ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 จากจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 4,771,815,496 หุน้                    

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถงึกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระในการแสดงความคดิเหน็หรอืรายงานผลการปฏิบตังิานตาม
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ เพือ่พฒันาปรบัปรุงการบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีวามก้าวหน้า โปรง่ใส มกีารก ากบัดแูลทีด่ ีโดยไม่
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิท (ถอืหุน้ไมเ่กนิ 0.05% ของทุนจดทะเบยีน)  
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1.1.2 รายละเอียดผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

การถอื 
หุน้ (%)  

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ (5 ปียอ้นหลงั) 

1. นายยอรก์  ไอรล์ 
    ถอืหุน้ TU จ านวน 106,000 หุน้  
     – ผูบ้รหิาร 106,000 หุน้ 
     – คูส่มรส -ไมม่-ี หุน้ 
    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
 

ประธานเจา้หน้าที่
ดา้นการเงนิกลุ่ม
บรษิทั (Group 
CFO) 

*ลาออก วนัท่ี 31 
มกราคม 2564 

53 0.00 MBA, University of 
Augburg, Germany 

2562 - อบรมหลกัสตูร 
IFRS 9 Impairment 
Workshop (7 Hours) 

2552-2557 – CFO&Treasure / 
Osram Sylvnia, USA 

2544-2552 – Managing Director 
/ Siemens, China&Germany 

2541-2544 – Vice President / 
Infineo Technologies 

2. นายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟ่ี 
    ถอืหุน้ TU จ านวน -ไมม่-ี หุน้  
    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย     

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ดา้นพฒันาธุรกจิ
เชงิกลยทุธ ์

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

3. ดร. ดาเรีย่น เมย ์แมคเบน 
    ถอืหุน้ TU จ านวน -ไมม่-ี หุน้  
    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
     

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ดา้นการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

49 - Ph. D. social 
indicators for global 
supply chain analysis, 
University of Sydney 

2550-2558 – Managing Director 
/ Blue Sky Green 

4. ดร. ธญัญวฒัน์ เกษมสวุรรณ 
    ถอืหุน้ TU จ านวน -ไมม่-ี หุน้  
    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 

ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ดา้นนวตักรรม 

56 - Ph. D. Food 
Technology, Iowa 
State University 

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

5. นายลโีอนารด์ชั คูลเลนซ์ 
   ถอืหุน้ TU จ านวน -ไมม่-ี หุน้ 
   ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
    

กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มธรุกจิอนิกรี
เดยีนท ์ 

51 - Master in Molecular 
Science, Agricultural 
University 
Wageningen 

2558-2560 – CEO / Friesland 
Huishan Dairy 

6. นายคลูซาน ซงิห ์
   ถอืหุน้ TU จ านวน -ไมม่-ี หุน้ 
   ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-ไมม่-ี หน่วย 
    

ผูอ้ านวยการกลุ่ม 
ดา้นทรพัยากร
บุคคล  

48 - Personnel 
Management & 
Industrial Relations, 
XLRI Jamshedpur, 
India 

2562-ก.ย.2563 – Minor 
International, Chief People 
Officer 

2560-2562 – CP Group, Chief 
People Officer 

2557-2560 – Mercer Singapore, 
Chief Executive Officer Mercer 
Singapore 

7. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การนิ์เยร์ 
   ถอืหุน้ TU จ านวน -- หุน้ 
   ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ-- หน่วย 
    

ประธานเจา้หน้าที่
ดา้นการเงนิกลุ่ม
บรษิทั (Group 
CFO) 

เร่ิมวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ ์2564 

43 - Master Degree in 
Accounting 

DSCG 

2560-ปัจจบุนั – ผูอ้ านวยการ ฝ่าย
บญัชแีละควบคมุการด าเนินงาน
กลุ่มบรษิทั / TU 

2555-2559 – Central Finance 
Director / Thai Union Europe 

2544-2555 – Senior Manager 
(Auditor) / EY 

หมายเหตุ: การถือหุ้น  TU และอตัราการถือหุ้น (%) ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2563 จากจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 4,771,815,496 หุ้น และนับรวมหุ้น
ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
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1.1.3 รายละเอียดผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 

 ช่ือ : นางสาวอรณุรตัน์ สรุตันจินดาภรณ์ 

ต าแหน่ง : รองผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชแีละควบคุม (โรงงาน) 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 49 ปี 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต : เลขที ่10745 
อบรมสมัมนา : เกบ็ชัว่โมงพฒันาความรูต้่อเน่ืองทางวชิาชพีบญัช ี(ชัว่โมง CPD) ตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ีวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต พ.ศ. 2556 ทุกปี 

จ านวนหุน้ TU ทีถ่อื : -ไมม่-ี หุน้ (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) 

1.1.4 รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั 

ช่ือ  :  นางปะราลี สขุะตงุคะ 
ต าแหน่ง  : เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการฝ่ายส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 54 ปี 
การศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร : หลกัสตูรเลขานุการ (CSP) / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ครัง้ที ่ 28/2559 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

อบรมสมัมนา : - พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัใหม)่ / กลต. 
- Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู CG Code ตามหลกั apply or explain” / สมาคมบรษิทั
จดทะเบยีน 

- ร่วมกิจกรรม “ASEAN CG Scorecard Coaching” / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์การท างาน : 2531-2532  พนกังานบญัช ีฝ่ายบญัช ี 
   บรษิทั คาโอคอมเมอรเ์ชยีล จ ากดั 

 2532-2535  พนกังานบญัชบีรหิาร ฝ่ายบญัชบีรหิาร  
 บรษิทั แอ๊บบอตแลบบอราตอรีส่ ์จ ากดั 
 2535-ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการฝ่ายส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนหุน้ TU ทีถ่อื : 15,000 หุน้ (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) 

1.2  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

คณุสมบตัขิองเลขานุการบรษิทั 

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ 

3. เขา้ใจบทบาทหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั หรอืผา่นการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักาปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีคณะกรรมการบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มมีติให้แต่งตัง้เลขานุการ
บรษิทัเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทั ในการดูแลบรหิารกิจการให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ โดยก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมบีทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี  

1. ความรบัผดิชอบในการประชุมของผูถ้อืหุน้ 
- ดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจ าปีและบญัชีงบการเงนิของบริษทัไปยงัผู้ถือหุ้น
ภายในเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- ดแูลและจดัเตรยีมการประชุม ประสานงานจดัการประชุมเพื่อใหก้ารประชุมส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
- พจิารณาว่าหนังสอืแต่งตัง้ผู้รบัมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องหรอืไม่ โดยหนังสอืดงักล่าวต้องมกีารลงลายมอืชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู ่ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ และตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการประชุมในครัง้ใด 

- ดแูลวา่ประเดน็ใดบา้งทีม่คีวามส าคญัและตอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตแิยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป เช่น การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั เป็นตน้ 
- ด าเนินการใดๆ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมถงึการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

- การจดัท ารายงานการประชุม และจดัเกบ็ไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยั โดยจดัเรยีงตามล าดบัเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

2. ความรบัผดิชอบในการประชุมของคณะกรรมการ 
- ดแูลใหม้กีารส่งหนงัสอืเชญิประชุม วาระการประชุม เอกสารเกีย่วกบัการประชุมไปยงักรรมการบรษิทัไวใ้ช้ในการประชุมภายในเวลาอนั
ควร เพื่อใหก้รรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษาและไตร่ตรองขอ้มลูก่อนเขา้ประชุม  

- ประสานงานฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุม เพื่อใหม้กีารเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการอยา่งครบถ้วน        
- จดัเตรยีมการประชุม สถานทีป่ระชุม และตรวจสอบความครบถว้นขององคป์ระชุม 
- จดัท ารายงานการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และจดัเก็บไวใ้นที่ที่ปลอดภยั โดย
จดัเรยีงตามล าดบัเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

3. หน้าทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
- ดแูลและน าเสนอขอ้บงัคบัของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัและจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 
- ดแูลและเกบ็รกัษาเอกสารส าคญัและควบคมุระบบการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 
- ดแูลขอ้มลูทางทะเบยีนต่างๆ ของบรษิทั และท าใหข้อ้มลูดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
- ตดิตอ่ประสานงานกบันายทะเบยีนบรษิทัเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทางทะเบยีน 

4. บทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีหรอืหลกับรรษทัภบิาล 
- รายงานและเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง โดยการปฏิบตัติามกฎระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

- จดัท านโยบายหรอืแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
- ตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

5. การจดัท ารายงานประจ าปี โดยเปิดเผยสาระส าคญัตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุ้นในวนัประชุมสามญัประจ าปี โดยรายงาน
ประจ าปีตอ้งมขีอ้ความทีถู่กตอ้งครบถว้น 

6. ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณะกรรมการ 
- ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการ 

- จดัใหม้กีารใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่
- ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กี่ยวขอ้งตามขอ้ก าหนดกฎหมาย พรอ้มทัง้เกบ็รกัษา
รายงานดงักล่าว 

- จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ 
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2. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัซ่ึงเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

                         ช่ือกรรมการ 

บริษทั 

นายไกรสร 

จนัศริ ิ

นายเชง 

นิรุตตนิา
นนท ์

นายชวน 

ตัง้จนัสริ ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายโนรโิอะ 
ไซกุสะ 

นายราวนิเดอร์
สงิห ์

เกรวาล ซาบจติต ์

นายชาน 

ช ูชง 

นายศกัดิ ์

เกีย่ว
การคา้ 

ดร.ธรรมนูญ 

อานนัโทไทย 

นายกรีต ิ

อสัสกุล 

นายนาถ 

ลิว่เจรญิ 

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         
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัซ่ึงเข้าร่วมเป็นผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

                          ช่ือกรรมการ 

บริษทั 

นายไกรสร 

จนัศริ ิ

นายเชง 

นิรุตตนิา
นนท ์

นายชวน 

ตัง้จนัสริ ิ

นายธรีพงศ ์

จนัศริ ิ

นายฤทธริงค ์

บุญมโีชต ิ

นายโนรโิอะ 
ไซกุสะ 

นายราวนิเดอร์
สงิห ์

เกรวาล ซาบจติต ์

นายชาน 

ช ูชง 

นายศกัดิ ์

เกีย่ว
การคา้ 

ดร.ธรรมนูญ 

อานนัโทไทย 

นายกรีต ิ

อสัสกุล 

นายนาถ 

ลิว่เจรญิ 

TUE (MWB เดมิ)  D  P   D      
MAA             
KC  D           
PPC    E P     D   
CHP    D P        
TZ    D P        
OKF   D E P        
TUI  E  E         
TUAH    E         

TNFC    D         
MIH             
LUF  C  D         
BIZ    D         
AFL             
SIC1             
Pracharat    C         
TSR     E        
F&B U    E         

 

 

 

หมายเหตุ    
C หมายถงึ ประธานกรรมการ            P หมายถงึ ประธานกรรมการบรหิาร                CE หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบรหิาร       CEO หมายถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร            
E หมายถงึ กรรมการบรหิาร              D หมายถงึ กรรมการ                                   ID หมายถงึ กรรมการอสิระ                          Audit Com. หมายถงึ กรรมการตรวจสอบ  
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3. ประวติัการท าผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัททุกท่าน ไม่มปีระวตัิการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมทัง้ไม่มปีระวตักิารถูก
พพิากษาถงึทีส่ดุใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืกระท าผดิเกี่ยวกบัทรพัยโ์ดยทุจรติ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อยท่ีมีนัยส าคญั  
(มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสดุ) 
 

รายช่ือบริษทัย่อย 
 
รายช่ือกรรมการ 

บจ.ไทยรวมสนิ
พฒันาอุตสาหกรรม

(TUM) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน โฟร
เซ่น โปรดกัส ์(COSF) 

บจ.ไทร-ยเูน่ียน 
ซฟู้ีดส ์(COSI) 

บจ. ไทยยเูน่ียน 
ยโุรป เอสเอเอส 

นายไกรสร จนัศริ ิ XX    

นายชาน ฮอน กติ //    

นายเชง นิรตุตนิานนท์ // / /  

นายชวน ตัง้จนัสริ ิ //    

นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ // / /  

นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ  /   

นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต์     

นายทว ีตัง้จนัสริ ิ /    

นายชาน ตนิ ชู /    

นายนคร นิรตุตนิานนท ์ /    

นายนรนิทร ์นิรตุตนิานนท์ /    

Mr. David Sankowicz Cyrill    // 

Ms. Kristina Velicka    Independent 
Director 

Mr. Shue Wing Chan  / /  

นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การนิ์เยร์  / / // 

หมายเหตุ  

XX = ประธานกรรมการ    X = ประธานกรรมการบรหิาร    

// = กรรมการบรหิาร     / = กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลปฏิบติังานของบริษทั 

ช่ือ : นายปองพล ผลพิชื  
ต าแหน่ง : รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ 
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 41 ปี 
การศึกษา : ปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ประสบการณ์การท างาน : 2560 - ปัจจบุนั  รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
   2550 - 2559  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 
   2549 - ม.ค. 50  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิทั เอสซไีอ ดบัเบิล้ อมิแพค จ ากดั 
   2544 - 2549  หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั บญัชกีจิ จ ากดั 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  เลขที ่8549 / สภาวชิาชพีบญัช ี
หลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 

 : Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2556 
 : Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ปี 2559 
 : Anti-Corruption Workshop ปี 2560 

หลกัสตูรอ่ืนๆ 

ช่ือหลกัสตูร ผู้จดัอบรม ปี 

Pre-Certified Internal Auditor (CIA) 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2559 

Internal Audit Forum no. 1/2016 บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2559 

ERM Forum no. 1/2016 :Beyond risk identification What and how บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2559 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 ภาษเีงนิได ้และประเดน็ทางบญัชตี่างๆ PwC และ TU Consolidation Team 2559 

PwC Forensics Summit บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2560 

ประเดน็ทางบญัชเีกี่ยวกบัทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และ
ผลประโยชน์พนักงาน บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2560 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษหีกั ณ ที่จา่ย ที่ควรรู ้ บจ. เอน็ วาย ซ ีแมนเนจเมนท์ 2560 

Tax Mapping เทคนิคการจดัท าแผนทีภ่าษอีากรเพื่อลดขอ้ผดิพลาดทางภาษี บจ. ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิ 2561 

CAC Conference 2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2561 

PwC Forensics Seminar on Procurement Fraud [THAI UNION 
MANUFACTURING] บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 2562 

IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & 
Innovation สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 2562 
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(1) ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มทีรพัยส์นิถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิรวมกนัทุกบรษิทั ดงัน้ี 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธ ิ มลูคา่  

(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1) ทีด่นิ และส่วนปรบัปรงุทีด่นิ  3,324.46  

- บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป รวม 753 ไร ่
  จงัหวดัสมทุรสาคร เพชรบุร ีปราจนีบุร ีและพงังา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม รวม 125 ไร่ 
  จงัหวดักรงุเทพฯ และสมทุรสาคร 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บมจ. สงขลาแคนนิง่ รวม 83 ไร ่
จงัหวดัสงขลา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล ์รวม 131 ไร่ 
  จงัหวดัสมทุรสาคร และสงขลา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- กลุ่มบรษิทั บมจ. แพค็ฟู้ด รวม 112 ไร่ 
  จงัหวดักรงุเทพฯ นครศรธีรรมราช และสมทุรสาคร 

เป็นเจา้ของ  ค ้าประกนัเงนิ
กูย้มืบางสว่น 

- บจ. ไทยยเูนีย่น ซฟู้ีด รวม 88 ไร่ 
จงัหวดัสงขลา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. เอเซีย่นแปซฟิิคแคน รวม 96 ไร่ 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- บจ. ไทยยเูนีย่น กราฟฟิกส ์รวม 4 ไร่ 
  จงัหวดักรงุเทพฯ 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

 

- กลุ่มบรษิทั ไทยยเูนีย่น นอรท์ อเมรกิา 
  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

- กลุ่มบรษิทั ไทยยเูนีย่น อนิเวสทเ์มนต ์โฮลดิ้ง 
  สหภาพยโุรป 

เป็นเจา้ของ  ไมม่ ี

2) อาคารโรงงานและส่วนปรบัปรงุอาคาร เป็นเจา้ของ 9,831.92 ไมม่ ี

3) หอ้งเยน็ เครื่องจกัร และอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 10,512.68 ไมม่ ี

4) เครื่องใชเ้ครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ส านักงาน เป็นเจา้ของ 527.88 ไมม่ ี

5) ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 304.43 ไมม่ ี

6) สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง  2,189.56  

รวมมลูค่าสทุธิตามบญัชี  26,690.93  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้โดยมมีูลคา่สทุธติามบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 1,339.03 ลา้นบาท (2562: 
1,526.48 ลา้นบาท) 

- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ จ านวนรวม 170.31 ล้านบาท (2562 : จ านวน 366.64 ลา้นบาท) ไดน้ าไปจด
จ านองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อและเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

- บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมทีีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 2 แหง่ ไดแ้ก่ ทีด่นิทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีและทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี

นอกจากน้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัมทีรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตน ไดแ้ก่ เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์และสทิธบิตัรต่างๆ ประกอบดว้ย 
- ลขิสทิธิแ์ละเครื่องหมายการคา้ รวมทัง้กลุ่ม มลูคา่สทุธ ิ13,617.83 ล้านบาท  
- คา่โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัการด าเนินงานในกลุ่มบรษิทั หลงัการตดัจ าหน่ายแล้ว คงเหลอืมลูคา่สทุธ ิ1,929.05 ลา้นบาท และ
โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหวา่งท า มลูคา่สทุธ ิ113.02 ลา้นบาท 

- คา่พฒันาผลติภณัฑแ์ละอื่นๆ รวมทัง้กลุ่ม มลูคา่สทุธ ิ821.31 ลา้นบาท 

กรณีที่เครื่องหมายการคา้ต่างๆ ภายในประเทศหมดอายุ บรษิทัจะขอต่ออายกุบักรมทรพัย์สนิทางปัญญาเพื่อใหธุ้รกจิด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(2) รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา กลุ่มบรษิทัไดม้กีารเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัการวดัมูลค่าที่ดนิจากวธิรีาคาทุน/การตีราคา
ใหม่เป็นวิธีราคาทุนตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิัทได้มีการปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัส าหรบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว โดยผลกระทบของการเปลีย่นแปลงไดแ้สดงในส่วนถดัไป ดงันัน้ บรษิทัและ
บรษิทัย่อยไมม่กีารประเมนิและตรีาคาทรพัยส์นิใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี แต่อยา่งไรกต็าม ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน หรอืเมื่อมี
ขอ้บ่งชี้ของการดอ้ยค่า บรษิทัและบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์หรอืสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ย หากมขีอ้บ่งชีว้า่สนิทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า  

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัมรีายการค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิในจ านวนเงนิทีเ่ป็นสาระส าคญั ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มบรษิทัจ าเป็นต้องทดสอบการดอ้ยค่าของคา่ความนิยมเป็นประจ าทุกปี หรอืเมื่อมขีอ้บ่งชี้ของการดอ้ยค่า 
รวมถึงการระบุหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่เกี่ยวข้องกบัค่าความนิยม กลุ่มบรษิทัประเมนิมูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์ (Value-in-use) 
ของค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนโดยใช้วธิคีิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Model) โดยพจิารณาจากขอ้สมมตฐิานต่างๆ 
ซึง่ตอ้งใช้ดลุยพนิิจของผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทั เช่น อตัราการเตบิโตของรายได ้และอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตใหเ้ป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

ในส่วนของการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์กลุ่มบรษิทัไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที่มอีายุการใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทราบไดแ้น่นอน แต่
จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่ น
กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการ  
ด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื หมายถึง จ านวนที่ สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการจ าหน่ายและมูลค่าจากการใช้ เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุที่ท าใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป กลุ่ม
บรษิทัจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 
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สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ทีค่รอบคลุมถงึ 

1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  
1.1.2 การปฏบิตัติ่อคูค่า้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 
√ 

√ 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรกัษา
จรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

1.2.1 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ทีเ่หมาะสม 
1.2.2มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์ร1 
1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งต้น 
1.2.4 มกีารสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ใน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรบัทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มกีาร
เผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 

 

 

 

 
 

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct 
1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏบิตัิ 

(compliance unit) 
1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

 
√ 
 
√ 

 

 

 

 
√ 

1.4 มีการจดัการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

1.4.2 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 
 1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร 

 
 
√ 
√ 
√ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้าน
การควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิอ์ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

√  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิที่ชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

√  

                                           
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และ
ผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัธุรกิจของบรษิทั และมคีวามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอื
สามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ได ้

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคีวามรู ้ความสามารถน่าเชื่ อถอื และมคีวามเป็นอิสระในการ
ปฏบิตัหิน้าที่อย่างแท้จรงิ เช่น ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อ
การใชด้ลุยพนิิจและปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระ ในจ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบตัิเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้การสร้าง
สภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสื่อสาร และการตดิตาม 

√  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสูงก าหนดโครงสรา้งองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยพจิารณาถงึความ
เหมาะสมทัง้ทางธรุกจิและกฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคมุภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่
ในส่วนงานที่ส าคญั ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มงีานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้   

√  

3.2 ผูบ้รหิารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัอ านาจหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

√  

3.3 มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

√  

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจดัหา พัฒนา และรกัษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

√  

4.2 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานด ี
และการจดัการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผู้บรหิารและ
พนกังานทราบ 

√  

4.3 บรษิัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพร้อมส าหรบัการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 √ 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรกัษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การจดัระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

√  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั √  
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5.  องคก์รก าหนดให้บคุลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการ
ควบคมุภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั ที่เหมาะสม 
โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

√  

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบั
ความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคมุภายในดว้ย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไป  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน 

√  

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บรษิทัสามารถปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ โดยแสดง
ได้ว่ารายการในรายงานทางการเงนิมีตวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถึงสทิธหิรอืภาระผูกพนัของบรษิทัได้ถูกต้อง  มี
มลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

√  

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผูใ้ช้รายงานทางการเงนิ 
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกจิ 

√  

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ √  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมตัิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

√  

7. องคก์รระบแุละวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคไ์ว้อย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน 
และหน้าทีง่านต่างๆ   

√  

7.2 บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถงึความ
เสีย่งดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

√  

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง √  

7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  √  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั ้น 
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรบัความเสี่ยง 
(sharing) 

√  
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8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการ
เงินเท็จ การท าให้สูญ เสียทรัพย์สิน การคอร์ร ัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคญั การได้มาหรอืใช้ไปซึ่ง
ทรพัยส์นิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

√  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่ก าหนด
แล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลกัษณะส่งเสรมิให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวสู้งเกินความเป็นจรงิ 
จนท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทุจรติ และมาตรการที่
บรษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 

√  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้ √  

9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแล้ว  

√  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกจิ ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแล้ว 

√  

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

√  

 

มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

 

√  

10.2  บรษิทัมมีาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่า ง
เหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิงานเกี่ยวกบัธุรกรรมด้านการเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดบัชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน รดักุม 
เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั 
ขัน้ตอนในการอนุมตัโิครงการลงทุน ขัน้ตอนการจดัซื้อและวธิกีารคดัเลอืกผูข้าย การบนัทึกขอ้มูลรายละเอยีดการ
ตดัสนิใจจดัซือ้ ข ัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุุปกรณ์ หรอืการเบกิใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการ
ส าหรบักรณีต่างๆ ดงัน้ี 

 

√ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักลา่ว รวมทัง้บุคคลที่เกีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิรุกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผูกพนับรษิทัในระยะยาว
ไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ การใหกู้้ยมื การค ้าประกนั บรษิทัไดต้ดิตามใหม้ ัน่ใจแล้ววา่ มกีารปฏบิตัิ
เป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตามการช าระคนืหน้ีตามก าหนด หรอื
มกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

√ 

 

 

 

√ 

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ manual และ 
automated หรอืการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

√  

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกิจ สายงาน 
ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

√  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื  

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       

√  

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลวุตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตังิานและการ
ควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม √  

11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม √  

11.4 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารงุรกัษาระบบเทคโนโลยใีหม้ีความ
เหมาะสม 

√  

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติัเพ่ือให้นโยบายท่ี
ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิัทมีนโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรอืผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่ก าหนด เช่น ข้อบังคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไป
ใชส้ว่นตวั   

√  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้ √  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั และ
พจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.4 บรษิทัมกีระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ยหรอืรว่มนัน้ ถอืปฏบิตั ิ (หากบรษิทัไม่มเีงนิลงทุน
ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

√  

12.5  บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและ
พนกังาน 

√  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้ร ับการน าไปใช้ในเวลาที่ เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

√  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ √  
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ทีม่คีุณภาพและ
เกีย่วขอ้งต่องาน 

√  

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู  √  

13.3 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ ตวัอยา่ง
ขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น รายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทั ทางเลอืกต่างๆ 

√  

13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนัดประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุข้อมลูที่
จ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด  

√  

13.5 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ
ยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของ
กรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พจิารณา ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่มเ่หน็ด้วยกบั
เรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

√  

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญัไวอ้ยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพรอ่งในการควบคมุภายใน บรษิทั
ไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  

 

√ 

√ 
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14. องคก์รส่ือสารข้อมลูภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมชี่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อ
สนบัสนุนการควบคมุภายใน  

√  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิทั
สามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอืสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่อ้งการ เช่น การ
ก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิต่อ
สอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามที่
คณะกรรมการรอ้งขอ การจดักจิกรรมพบปะหารอืระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นตน้    

√  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

√  

15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ และมชี่องทาง
การสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มเีจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

√  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองค์กรสามารถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

√  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธรุกจิและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและ
พนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงาน
ตดิตามการปฏบิตั ิ และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

√  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไวโ้ดยการประเมนิตนเอง และ/
หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

√  

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั √  

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ √  

16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

√  



เอกสารแนบ หน้า 28 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.6 บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  

17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงท ีหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมนียัส าคญั 

√  

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามี
เหตุการณ์ทุจรติอยา่งรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย  หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อ
ชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ริม่ด าเนินการ
จดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

√ 

 

√ 
 
√ 
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