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1. นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ีวางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 ในการด�าเนินกิจการ บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษัิทตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อสทิธท่ีิผูถ้อืหุ้นพงึได้รับ ซ่ึงจะท�าให้ผู้ถอืหุ้นไว้วางใจ และมัน่ใจในการลงทุนในบริษัท โดยก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิ
การเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนแบ่ง
ในผลก�าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิใน
การแสดงความเหน็และซกัถามในการประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธทิีจ่ะได้รบัสารสนเทศอย่างเพยีงพอและทนัเวลา สทิธิในการได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัในการรบัซือ้หุน้
คืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อกีท้ังเพิม่ช่องทางให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัทราบข้อมลูการประชุมอย่างรวดเรว็ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทและเผยแพร่ส�าเนารายงาน
การประชุมให้แก่ผูถ้อืหุ้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในหนงัสอืเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นได้ก�าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเรือ่งๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุวตัถปุระสงค์และ
เหตผุลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี ้ยังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้ส่งค�าถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อื
หุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้
 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจ�าปี 2562 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
ถนนสาทรใต้ กรงุเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกผูถ้อืหุ้นสามารถเดินทางไปยังท่ีประชุมได้โดยง่าย บรษัิทยงัได้จดัเตรยีมของว่างไว้คอยต้อนรบั
ผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซ่ึงรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม และมีเจ้าหน้าท่ีของส�านักท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนให้ผูถ้อืหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถอืหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผูถ้อืหุ้นได้ซักถามข้อสงสยัต่างๆ ต่อท่ีประชุมได้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
 ส�าหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
 ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�าข้ึนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
 นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท

Annual Report 2019 61      



การกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งค�าแนะน�า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีต้องการเสนอช่ือกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจ�าปีสามารถท�าได้โดยเสนอรายช่ือพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้  
 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในท่ีเกี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในท่ีได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้ก�าหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ท�าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคลที่จ�าเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่น�าข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
เมือ่บุคคลดงักล่าวได้รบัทราบถงึกฎเกณฑ์และประมวลดงักล่าวกจ็ะลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และบรษัิทได้จดัอบรมเนือ้หาของกฎเกณฑ์และประมวลนีแ้ก่ผูบ้รหิาร
และพนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย  บริษัทยังมีข้อก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัทท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัท
ได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิท แจ้งการถอืครองหลกัทรัพย์บรษัิท เม่ือแรกเข้ารบัต�าแหน่งและ
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดด้วย ส�าหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยได้ก�าหนด
ไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ีได้ระบุไว้ใน 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
 ในกรณีของการท�ารายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติการท�าธุรกรรมของ
บริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ท้ังนี้ 
บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมัติคณะกรรมการหรือขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีโดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม  
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย 

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังภายในและภายนอกบริษัทเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน ซ่ึงหมายความ
รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนว ทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท�างาน บรษัิทดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภยั และเอ้ือต่อการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่า
มาตราฐานท่ีกฎหมายก�าหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุด
เนื่องจากการท�างานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย  
 ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ  บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจ�าปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยส�ารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีก�าหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความส�าเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย

รายงานประจ�าปี 256262      



 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการท�างานซ่ึงได้ก�าหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิง
จากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจส�าหรับพนักงาน
และคนในครอบครวัท่ีเสยีชีวติ และอ่ืนๆ รวมถงึโบนสัประจ�าปีให้แก่พนกังานซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบรษัิทในแต่ละปี บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร
ในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป
  ด้านสทิธมินษุยชน ในประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจริยธรรมของบรษัิทได้ก�าหนดไว้เป็นหลกัการส�าคญัถงึการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพส่วนบุคคล ไม่แบ่ง
แยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่า
กรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศการท�างานที่ดี 
 3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัท
ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏบัิตต่ิอลกูค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมท้ังในเรือ่งคณุภาพของสนิค้าและความรบัผดิชอบต่อสนิค้าโดยบรษัิทจะจดัส่งสนิค้า
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�าไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย 
บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจ
สอบรายช่ือของคูค้่าว่าอยู่ในรายช่ือท่ีถกูจบัตามองโดยรฐับาลหรอืไม่ และธุรกรรมท่ีท�ากบัคู่ค้าไม่มีลกัษณะเพือ่วตัถปุระสงค์ในการหลกีเลีย่งกฎหมาย นอกจากนี ้การ
ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้จัดหา 
Supply Chain บริษัทจะท�าสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 
 3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบัิตกิารแข่งขันทางการค้า มกีารแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม โดยจะไม่ท�าข้อตกลงใดๆ ท่ีเป็นการ
ขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�าใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�าตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�าความตกลงร่วมกันก�าหนดราคา
 3.6 สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม : บรษัิทตระหนกัและให้ความส�าคัญในการดแูลและรบัผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมได้ก�าหนด
ให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดท�าแผนประจ�าปีในการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงงานพลังความร้อนร่วม  
รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชน
สมัพันธ์” ข้ึนเพ่ือก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม รวมถงึ การให้ความร่วมมอืกบัทางหน่วยงานราชการและส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชนด้วย
 หลักปฏิบัติท่ีบริษัทยึดมั่นและถือว่าส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตท่ีย่ังยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�าการคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อ�านาจรัฐ 
เพื่อประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจ�าเป็นต้อง 
ท�าธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย 
บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจ�าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระท�าผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน
และคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 
 - พนักงานบริษัทสามารถเสนอร้องเรียนการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผู้จัดการทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์แยกต่างหากจากการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ซ่ึงจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะ
กรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อมีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการระเบียบปฏบัิตเิพือ่สอบสวนหาหลกัฐานแล้วพจิารณาจดัการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏบัิติหรือหัวหน้าส�านกักฎหมาย
จะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการด�าเนินการต่อไป
 - นอกจากนี้ พนักงานและผู ้ มีส ่วนได ้เสียอ่ืนๆ สามารถเสนอข้อร ้องเรียนต่อคณะกรรมการได ้โดยตรง โดยส่งข ้อร ้องเรียนไปท่ีอีเมล ์  
compliance@thaicentral.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือท่ี เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 21/35-46  
อาคารไทยวา 1 ช้ัน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการ 
โดยตรงเพื่อพิจารณาต่อไป 
 บริษัทได้ก�าหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบ
เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลส�าคัญ
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ให้ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถงึสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบรษัิท ได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 
ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
 4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ การถือหุ้น 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการ
เงนิและผลการด�าเนนิงาน ลกัษณะการประกอบธรุกจิและการแข่งขัน ความเสีย่งหลกั นโยบายการจ่ายเงนิปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ ข้อมลูรายการ
ระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
 4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างท่ังถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 
 4.3 บริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดท�ารายงานการมีส่วน
ได้เสยีของกรรมการเม่ือได้รบัแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้แรกหลงัจากการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทุกปีจะมกีารแจ้งเตอืนถงึนโยบาย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 4.4 จ�านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�าหรับปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว
 4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงิน 
ดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นว่าระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลกิจการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ
ที่ต้องค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิด
ชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมกำรชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารบริษัทได้
ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ท้ังหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายโทชิอากิ มิยาเบะ    ประธานกรรมการ
 2. นายโยชิฮิโระ ทามูระ    กรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. นายทาคิยูกิ โทเฮ    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 4. นายจิโร่ นิชิยาม่า    กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์   กรรมการ
 6. นายสุวิช สุวรุจิพร    กรรมการ
 7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 256264      



 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ละ
ครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดท�าเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่าน
การรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทและ 
ความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร มีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดอ�านาจทางการเงินอย่าง
ชัดเจน 
 3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย โดยก�าหนดให้มีการราย งานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ จึงได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด
 6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
 7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่ง
ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ  
นายทาคายูกิ โทเฮ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญบริษัท
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสตูรพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการโดยในปี 2562 
มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
 1. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร 
  - DCP Series: 4/2019 - How to Develop a Winning Digital Strategy 
  - Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices 
  - Audit Committee Forum 2019 - Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2. นายทาคายูกิ โทเฮ ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร
  - CFO Professional Development Program 5/2019 จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - CFO Orientation course 2020 จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม 
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้ ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ
 โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโนบายต่างๆ ที่มีการก�าหนดไว้
 4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งบคุคล ซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม
 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
  7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
   1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
    ธุรกิจของบริษัท
   4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
   7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
 บริษัทมีส�านักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนินงานของสายงาน
ต่างๆ โดยส�านกัตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีสอบทานความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูต่างๆ รวมถงึการประเมินความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบการควบคมุ
ภายใน พร้อมท้ังวางแผนการตรวจสอบและตดิตามให้มีการปฏบัิตติามแผน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้การด�าเนนิของบรษัิท เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ส�านักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ก�ากับดูแลส�านักงานตรวจสอบภายใน

2.3 คณะกรรมการบริหาร
 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจ�านวน 8 ท่าน (โปรดดู
หน้า 52)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนุมัติในเรื่องส�าคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง
อ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บีญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 
 3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีการแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน 
ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทได้มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการรายงานการด�าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญได้
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2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 คณะกรรมการระเบียบปฏบัิตเิป็นคณะกรรมการท่ีถกูจดัต้ังข้ึนตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏบัิติของบรษัิท (Compliance Program) เพือ่ท�าหน้าท่ีในการพจิารณา
เนื้อหาและก�ากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและก�ากับการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในประมวลอย่าง
เคร่งครดั หลกัปฏบัิตขิองประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมจะอิงกบัหลกัคุณธรรม จริยธรรมและหลกัความสจุรติ มจีดุมุ่งหมายให้พนกังานบรษัิทยึดมัน่ในมาตรฐาน
ทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระท�าท่ีผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป  
ท้ังยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริษัท  
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในเนื้อหา และน�าไปใช้ปฏิบัติในการท�างาน  
รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระท�าที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่   เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร    เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 3. หัวหน้าส�านักกฎหมาย  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ
อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
 2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระท�าใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
 3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�าเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�าเสนอมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิ จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งข้ึนเพ่ือด�าเนนิการตามนโยบายในการบรหิารความ
เสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่, เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 3. หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุง
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท  
เพื่อด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน
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3. กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 
 บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด       
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น 
โดยกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดมิรกัษาการในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนนิกจิการของบรษัิทต่อไปพลางก่อนเท่าท่ีจ�าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่        
 นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจ�ากดั หรอืมีคณุสมบัตไิม่เป็นไปตามพระราชบัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ในกรณท่ีีมตี�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตขุ้างต้น ข้อบังคบั
บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 ข้อบังคับบริษัทยังก�าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และมหุ้ีนนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถอืโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ
 เมือ่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรอืตามวาระหรอืเหตอ่ืุนใด คณะกรรมการบรษัิทจะสรรหาบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง
มติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
 เม่ือมกีารสรรหากรรมการใหม่ บรษัิทจะจดัให้มีการปฐมนเิทศกรรมการใหม่โดยจดัรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการของบรษัิท 
รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

3.2 กรรมการอิสระ
 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากบรษัิทไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
(และทีม่กีารแกไ้ข) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข) และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ 39/2559 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเจ้าหน้าท่ีบริหารหลังจากการประชุมสามัญประจ�าปีซ่ึงจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี 
บุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถ ในกรณีที่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าด�ารงต�าแหน่งที่ว่างลง 
ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน
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4. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
สดัส่วนการถอืหุ้น ซ่ึงตวัแทนของบรษัิทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตัดสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิกรณท่ีีส�าคัญ และยังคอยดูแลให้บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน  
การได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐาน
เดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดท�างบการเงินรวม

5. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผูถ้อืหุ้นของบรษัิท และเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันว่า กรรมการ ฝ่ายบรหิาร พนกังานบรษัิท และบุคคลท่ีเกีย่วข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ผลประโยชน์
ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
 5.1 บริษัทได้จัดท�าและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในก�าหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจ�าปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 
 5.2 ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�าข้อมูลภายใน
ท่ีมีสาระส�าคญัของบรษัิทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงรวมถงึการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท โดยกรรมการและผูบ้รหิาร
จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่
สาธารณชน
 5.3 ส�าหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้น�า
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง

6. เลขำนุกำรบริษัท

 ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�า
แนะน�าด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี 
 นายพชระ วรรธนวนิจิ จบการศกึษาทางด้านกฎหมายจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวทิยาลยัซิดนย์ีประเทศออสเตรเลยี และผ่านการอบรมหลกัสตูร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

7. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจ�าปี 2558 ถึง 2562) และ/
หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่ 4325 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง ส�านักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 79
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(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบ
บัญชี

Audit Fee

ค่าบริการ
อื่น

Non-Audit 
Fee

รวม
Total

ค่า
ตอบแทน
ค้างจ่าย
Accrued 
Audit/

Non-Audit 
Fee

1 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 2,350,000  -    2,350,000  1,184,000 

2 บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 766,000  -    766,000  557,600 

3 บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด
N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ากัด
United auditing PKF Limited.

 132,000  -    132,000  60,000 

4 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
สาขาย่างกุ้ง
Thai Central Chemical Public Company Limited
(Yangon Branch)

Myanmar Vigour & Associates Limited - 148,282* 148,282 -

5 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

Myanmar Vigour & Associates Limited  864,504  -    864,504  427,671 

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

 4,112,504 148,282    4,260,786  2,229,271 

6. Corporate Secretary

 To comply with the Securities and Exchange Act, the Company appointed Mr. Photchara Wattanawinij to be a corporate secretary to take 
care the Corporate Board of Directors meeting and the Executive Board meeting, prepare and maintain important documents including notice of the 
Corporate Board of Directors meeting, Annual Report, notices of shareholders meeting, minutes of shareholders meeting and Report on Interest of 
Directors and Executives, including providing advice on law, rules and regulations to support compliance of the Corporate Board of Directors and the 
Executive Board. 
 Mr. Photchara Wattanawinij holds the law degree from Thammasart University and the University of Sydney, Australia. He passed the  
training on Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) #23 held by the Company Secretary Club, Thai Listed Companies Association.

7. Remuneration of auditor 

 The Company’s auditor is Mr. Manoon Manusook, Certified Public Accountant No. 4292 (affixed his signature on the Company’s financial 
statement from 2015 to 2019) and/or Mr. Mongkol Somphol, Certified Public Accountant No. 8444 (never affixed his signature on the Company’s  
financial statement) and/or Mr. Choopong Surachutikarn, Certified Public Accountant No. 4325 (never affixed her signature on the Company’s financial 
statement) of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit to be the auditors of the Company for the financial year 2019 with the following details of  
remuneration:-

ค่าตอบแทนที่จ่ายให็ผู้สอบบัญชี
Remuneration of the Auditor
ส�าหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ ธันวาคม 2562 / For The Year 2019, as of December 31,2019

หมายเหตุ : * ค่าบริการอื่นของสาขาย่างกุ้ง เกี่ยวเนื่องกับการช�าระบัญชี เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย. 
Remark : *  Non-Audit Fee of Yangon branch relate to liquidation such as tax clearance, fee, legal consultant. 

Annual Report 2019 79      




