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บริษทั ตระหนักถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 
และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมี
การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

The company is well aware that good corporate 
governance and transparent management will increase 
the company’s competitive capability and management 
efficiency, which will be the key to long-term success and 
growth of the organization.

58 รายงานประจำาปี 2563

1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการดำาเนนิงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำานาจ เพือ่ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำาแนะนำาและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 ในการดำาเนนิกจิการ บรษิทัไดน้ำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ีสำาหรบับรษิทัจดทะเบียน ป ี2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธทิีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บ ซึง่จะทำาให้ผูถ้อืหุน้ไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทนุในบรษิทั โดยกำาหนดนโยบายและการดำาเนนิ

การเพือ่รักษาสทิธพิืน้ฐานท่ีผูถ้อืหุน้พงึไดร้บัโดยเทา่เทยีมกันของผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเปน็ธรรม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้การมส่ีวนแบง่ใน
ผลกำาไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
แสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน
โดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อำานวยความสะดวกตา่งๆ ในการประชุม อกีทัง้เพิม่ชอ่งทางให้ผู้ถอืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูการประชมุอยา่งรวดเรว็ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัและเผยแพร่สำาเนารายงาน
การประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ไดก้ำาหนดวาระการประชมุไว้เปน็เร่ืองๆ อย่างชัดเจน และไดร้ะบวัุตถปุระสงคแ์ละ
เหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำาถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำาปี 2563 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการระบาดของ
โรคโควดิ-19 (COVID-19) ดว้ยความหว่งใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ บริษทัจงึไดจ้ดัการประชุมโดยปฏบิตัติามแนวทางของหนว่ยงานภาครฐัทีม่หีนา้
ที่กำากับดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ในการประชมุ คณะกรรมการบรษิทั 8 ทา่นจาก 9 ทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุ ซึง่ในป ี2563 ประธานกรรมการบรษิทัไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุ้นได้เนือ่งจาก
มข้ีอจำากดัในการเดนิทางระหวา่งประเทศตามมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคโควดิ-19 ของหนว่ยงานภาครฐัทีมี่หนา้ทีก่ำากบัดแูล ในการประชมุ มเีจา้หนา้ทีข่อง
สำานักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่ประชุมได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด
ของโรคโควิด-19 

สำาหรบัวาระการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ บริษัทเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายคนไป เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
มีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

สำาหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้นำาขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีการดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการดำาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบพีระมิด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 59
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ โดยดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งคำาแนะนำา
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 

สำาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งต้ังก่อนการประชุมสามัญประจำาปีสามารถทำาได้โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทได้ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในท่ีเกี่ยวข้อง จะไม่นำาข้อมูลภายในท่ีได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้กำาหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ทำาให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคลที่จำาเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่นำาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
เมือ่บคุคลดังกลา่วไดร้บัทราบถึงกฎเกณฑแ์ละประมวลดงักล่าวกจ็ะลงลายมอืช่ือไวเ้ปน็หลกัฐาน และบรษิทัได้จดัอบรมเนือ้หาของกฎเกณฑแ์ละประมวลนีแ้กผู่บ้รหิาร
และพนักงานเป็นประจำาทุกปีอีกด้วย บริษัทยังมีข้อกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัททำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัท
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำาแหน่ง
และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำาหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดด้วย สำาหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยได้
กำาหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่ได้ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา

ในกรณีของการทำารายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าทำารายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอำานาจอนุมัติการทำาธุรกรรมของ
บรษิทัโดยอา้งองิจากหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทุนได้กำาหนดไวต้ามประกาศที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี ้บรษิทั
จะพจิารณาถงึประเภทของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มูลคา่ของรายการ และจะดำาเนนิการเปดิเผยต่อตลาดหลกัทรพัย ์ขออนมัุติคณะกรรมการหรอืขออนมัุตผิูถ้อืหุน้แลว้
แตก่รณอียา่งเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดของรายการเกีย่วโยงกนัไวใ้นรายงานประจำาปโีดยรายการระหวา่งกนัไดก้ระทำาอยา่งยุตธิรรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำาเป็นและเหตุผลด้วย 

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความ

รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐาน
ของความซือ่สตัยแ์ละเปน็ธรรม ดว้ยความโปรง่ใส และไมแ่สวงหาประโยชนส์ว่นตวัทีขั่ดแยง้กบัประโยชนข์องบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันัน้ เพือ่เปน็การสรา้งความ
มัน่ใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะไดรั้บการดแูลตามสทิธแิละขอ้ตกลงท่ีมอียูก่บับรษิทัอยา่งเปน็ธรรม บรษิทัจึงได้กำาหนดแนวทางปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุม่ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทำางาน บรษิทัดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้คีวามปลอดภยั และเอือ้ตอ่การทำางานอยา่งมปีระสทิธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่า
มาตรฐานทีก่ฎหมายกำาหนด พนกังานทกุคนตอ้งรบัทราบและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั บรษิทัไดม้กีารรวมสถติิการเกดิอบุตัเิหต ุการเจบ็ป่วยและการลาหยดุเนือ่งจาก
การทำางานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย 

ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจำาปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยสำารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีกำาหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความสำาเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย

60 รายงานประจำาปี 2563



ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร บรษิทัมขีอ้บงัคบัการทำางานซึง่ไดก้ำาหนดการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนกังานใหเ้ปน็ธรรมโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี การ
ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปนกิจสำาหรับพนักงานและ
คนในครอบครวัทีเ่สยีชวีติ และอืน่ๆ รวมถงึโบนสัประจำาปใีหแ้กพ่นกังานซึง่จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษิทัในแตล่ะป ีบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร
ในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นหลักการสำาคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำาเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรง
ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศการทำางานที่ดี 

3.3 ลกูคา้ : บริษัทมคีวามมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑท์ีด่ ีมคีณุภาพ ในระดบัราคาที่เหมาะสม บรษิทัได้
กำาหนดแนวทางในการปฏิบตัติอ่ลกูคา้ไวใ้นประมวลระเบยีบปฏิบตัแิละจริยธรรมทัง้ในเร่ืองคุณภาพของสนิค้าและความรับผดิชอบตอ่สนิค้าโดยบริษทัจะจัดสง่สนิคา้
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าไว้เป็นความลับไม่นำาไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้
ด้วย บริษัทจึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยัง
ตรวจสอบรายชือ่ของคูค่า้วา่อยู่ในรายชือ่ทีถู่กจบัตามองโดยรฐับาลหรอืไม ่และธุรกรรมทีท่ำากบัคูค่า้ไมม่ลีกัษณะเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการหลกีเลีย่งกฎหมาย นอกจากนี ้ 
การดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและ
ผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะทำาสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 

3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแหง่กฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแขง่ขนัทางการคา้ มีการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเปน็ธรรม โดยจะไมท่ำาขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ป็นการ
ขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่น การฮั้ว หรือการกระทำาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำาตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการทำาความตกลงร่วมกันกำาหนดราคา

3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
กำาหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดทำาแผนประจำาปีในการพัฒนาสังคม 
ชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการโรงงาน
พลังความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและ
อนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย

หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้กำาหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามทำาการคอร์รัปชันทุกประเภท อันได้แก่ การไม่ให้เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อำานาจ
รัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอำานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจำาเป็นต้อง
ทำาธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย บริษัท
จัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันเป็นประจำาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระทำาผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน
และคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 

- พนักงานบริษัทสามารถเสนอร้องเรียนการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผู้จัดการทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทาง ได้แก่ อีเมล จดหมายและโทรศัพท์แยกต่างหากจากการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะ
กรรมการระเบยีบปฏบิตัหิรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เมือ่มกีารรอ้งเรยีนประธานคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัจิะพจิารณาถงึขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วโดยอาจเรยีกประชมุ
คณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัเิพือ่สอบสวนหาหลกัฐานแลว้พจิารณาจดัการไปตามความเหมาะสม เลขาธกิารคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัหิรอืหวัหน้าสำานกักฎหมาย
จะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการดำาเนินการต่อไป

- นอกจากนี ้พนกังานและผู้มส่ีวนได้เสยีอ่ืนๆ สามารถเสนอขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการไดโ้ดยตรง โดยสง่ขอ้รอ้งเรยีนไปทีอี่เมล compliance@thaicentral.co.th 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ที่อยู่ ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 โดยเลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้ร้องเรยีนตา่งๆ และเสนอไปยงัคณะกรรมการโดยตรง
เพื่อพิจารณาต่อไป 

บริษัทได้กำาหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำา
ผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูก
ลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 61



การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถงึ ทัง้รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตลอดจนขอ้มลูสำาคญัที่

มผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทโดยไดเ้ผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบผา่นช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และที ่เว็บไซตข์องบรษิทั www.tcccthai.com รวมถงึสามารถตดิตอ่หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั ไดท้ี ่หมายเลขโทรศพัท์ 02-639-8888 
ต่อ 1411 หรือ อีเมล : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ การถือหุ้น 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจำานวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการ
เงินและผลการดำาเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเส่ียงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด ข้อมูล
รายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดทำารายงานประจำาปี รายงานผลการดำาเนิน
งานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 

4.3 บรษิทัไดก้ำาหนดเปน็นโยบายให้กรรมการบรษิทัตอ้งรายงานการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบรษัิทให้บรษัิททราบทุกครัง้รวมถงึการจดัทำารายงานการมสีว่นได้
เสยีของกรรมการเม่ือไดร้บัแตง่ตัง้เขา้เปน็กรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการคร้ังแรกหลังจากการประชมุใหญผู้่ถือหุ้นประจำาปทุีกปจีะมกีารแจง้เตอืนถงึนโยบาย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

4.4 จำานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำาหรับปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถงึภาระหนา้ทีใ่นการกำากบัดูแลกจิการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัโดยคณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบที่

ตอ้งคำานงึถึงหลักการตามกฎหมาย ขอ้บังคบับรษิทั มตทีิป่ระชุมผูถ้อืหุ้น และหลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยดำาเนนิการอยา่งซือ่สตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรม รบัผิดชอบ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจในการบริหารบริษัท

ได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
1. นายโคจิ อิซึทานิ ประธานกรรมการ
2. นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายทาคายูกิ โทเฮ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายเรียวซุเกะ โฮริ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
5. นายชานันท์ โสภณพนิช กรรมการ
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นการประชมุ โดยในป ี2563 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ แต่ละ
ครัง้ใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบนัทึกจดัทำาเปน็รายงานการประชุมเสนอเพ่ือคณะกรรมการผา่น
การรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมีดังนี้
1. นายโคจิ อิซึทานิ1 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
2. นายโยชิฮิโระ ทามูระ เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
3. นายทาคายูกิ โทเฮ เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
4. นายเรียวซุเกะ โฮริ2 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
5. นายชานันท์ โสภณพนิช3 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ4 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
10. นายโทชิอากิ มิยาเบะ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
11. นายจิโร่ นิชิยาม่า เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
12. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
13. นายสุวิช สุวรุจิพร เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

หมายเหตุ : 1. นายโคจิ อิซึทานิ เข้ารับตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน นายโทชิอากิ มิยาเบะ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 2. นายเรียวซุเกะ โฮริ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นายจิโร่ นิชิยาม่า ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 3. นายชานันท์ โสภณพนิช เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤทธิ์ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 4. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นายสุวิช สุวรุจิพร ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำากับ

ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัท
และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

2. จดัใหม้รีะบบตรวจสอบภายใน และมีการตดิตามการดำาเนนิการอยา่งสม่ำาเสมอ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดและแบง่แยกหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝา่ยบรหิาร มีการกำาหนดระดบัอำานาจดำาเนนิการแตล่ะดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่การกำาหนดอำานาจทางการเงนิอยา่งชดัเจน 

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

4. กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำากับ ดูแล และติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยกำาหนดใหม้กีารรายงานความก้าวหนา้ของผลการดำาเนนิงานและผลประกอบการของบรษัิททกุเดอืนในการประชมุคณะ
กรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ จึงได้กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำาคัญต่างๆ ของ
บริษัท เพื่อให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำาคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการดำาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำาหนด
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำาหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจ
ส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
ชื่อและจำานวนกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ หรือนายเรียวซุเกะ โฮริ ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ 

นายทาคายูกิ โทเฮ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 63



การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุใหค้ณะกรรมการไดเ้ขา้ฝกึอบรมหรอืเขา้รว่มหลกัสตูรพัฒนาความรูค้วามสามารถของกรรมการโดยในป ี2563 

มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
1. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - Webinar - Board War Room Series 1: Financial Immunity in Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 2: Leading Your Business Through Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 3: Key Business and Legal Issues
 - Webinar - Director Briefing: The Roles of Directors during COVID-19 regarding Financial Reporting, Leadership, and Beyond
 - Webinar - Connected and Autonomous Supply Chain Ecosystems 2025
 - Webinar - Director Forum: Board’s Role in Strategy for Business Sustainability
 - Webinar - Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director regarding Experiences from  

  Fraud Cases
 - Webinar - Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?
 - Webinar - Inside CEO Succession: Essential Guide for Board
 - Webinar - Director’s Briefing: Driving Organizational Culture from the Boardroom
2. นายทาคายูกิ โทเฮ ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร 
 - E-learning CFO’s Orientation Course (English Version) จัดโดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมจีำานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบรษิัท มคีุณสมบตัิตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ

แก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม) ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ที ่ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง โดยมวีาระการดำารงตำาแหน่งตามกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อได้ สำาหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการตรวจสอบ
โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
ในป ี2563 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชมุรว่มกนัทัง้ส้ิน 5 ครัง้ รายละเอยีดการเขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโนบายต่างๆ ที่มีการกำาหนดไว้

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง

สารสนเทศต่อไปนี้
7.1 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
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1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 ธุรกิจของบริษัท
4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
7) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
บริษัทมีสำานักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดำาเนินงานของสายงาน

ต่างๆ โดยสำานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สำานักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่กำากับดูแลสำานักงานตรวจสอบภายใน

2.3 คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจำานวน 8 ท่าน สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 50

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจการอนุมัติในเรื่องสำาคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง

อำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิตและการจัดจำาหน่ายปุ๋ยเคมี บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำาคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 

3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบรษิัท ไม่เปน็บคุคลเดียวกนักับประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ทั้งนีม้ีการแยกอำานาจหน้าที่ระหว่างกนัอย่างชดัเจน 

สำาหรับการอนุมัติรายการที่มีความสำาคัญ บริษัทได้มีการกำาหนดลำาดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้กำาหนดให้มีการรายงานการดำาเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญได้

2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเป็นคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) เพื่อทำาหน้าที่ในการ

พิจารณาเนื้อหาและกำากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและกำากับการ
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำาหนดไว้ในประมวลอย่าง
เครง่ครัด หลกัปฏบิตัขิองประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมจะองิกบัหลกัคณุธรรม จรยิธรรมและหลกัความสจุรติ มีจดุมุง่หมายให้พนกังานบรษิทัยดึมัน่ในมาตรฐาน
ทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้ง
ยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวด อันได้แก่ พนักงานของบริษัท การ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในเนื้อหา และนำาไปใช้ปฏิบัติในการทำางาน รวมถึง
ต้องสอดส่องดูแลการกระทำาที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
3. หัวหน้าสำานักกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ

อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
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2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระทำาใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท

3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจำาเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงนำาเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือดำาเนินการตามนโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำาหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามหลัก (COSO-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำากับ
ดูแลกิจการที่เหมาะสมแนวทางหนึ่งของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1. กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยง และให้คำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุง
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อ

ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีสำานักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทกำาหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น

กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง

ได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการ

ข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่งเพ่ือดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่
จำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

นอกจากนี ้กรรมการบรษิทัจะพน้จากตำาแหนง่ไดห้ากกรรมการตาย ลาออก ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจำากดั หรอืมคีณุสมบตัไิมเ่ปน็ไปตามพระราชบญัตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ในกรณทีีม่ตีำาแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตขุา้งตน้ ขอ้บงัคบั
บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

66 รายงานประจำาปี 2563



ข้อบังคับบริษัทยังกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ
เมื่อตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากตำาแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทกำาหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

เมือ่มกีารสรรหากรรมการใหม ่บรษิทัจะจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหมโ่ดยจดัรวบรวมขอ้มลู กฎ ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการของบริษัท 
รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑใ์นการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการอสิระมไิด้ผา่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากบรษิทัไมม่กีารแต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 
(และทีม่กีารแกไ้ข) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข) และเปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ 39/2559 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารหลังจากการประชุมสามัญประจำาปีซึ่งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี 

บุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ ในกรณีที่ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าดำารงตำาแหน่งที่ว่างลง 
ซึ่งจะดำารงตำาแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สำาหรับการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจกรณีที่สำาคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน 
การได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐาน
เดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดทำางบการเงินรวม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั เพือ่เป็นแนวทางในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยไมช่อบซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 บริษัทได้จัดทำาและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในกำาหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจำาปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 

5.2 สำาหรบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต้องจดัทำารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละรายงานตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำาหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำาข้อมูล
ภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ
และผู้บริหารจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทให้แก่สาธารณชน

5.3 สำาหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้นำา
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง
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6. เลขานุการบริษัท
ตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่จัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้คำา
แนะนำาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

นายพชระ วรรธนวนิจิ จบการศกึษาทางดา้นกฎหมายจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแ์ละมหาวทิยาลัยซดินยีป์ระเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลกัสตูร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำาปี 2558 ถึง 2563) และ/

หรอื นางสาวเพญ็ศรี ธรรมวโรดม ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที ่4923 (ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) และ/หรอื นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง สำานักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 77
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1. Corporate Governance Policy
 Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) is well aware that good corporate governance and transparent management will 

increase the company’s competitive capability and management efficiency, which will be the key to long-term success and growth of the organization. 
TCCC thereby arranges the management system with ethical principles of having competent Board of Directors and management equipped with vision, 
accountability, explainable rationale, responsibility, fairness and integrity, transparency as well as the creation on control mechanism and balance 
of power. The Company’s Board of Directors will jointly take care, recommend and improve every system to operate according to the set policy 
and strategies, the respect for rights of all shareholders and stakeholders with equitable treatments, which would be the key factor maximizing the 
Company’s value and the returns to shareholders. 

The Company duly applies Corporate Governance Code for listed companies 2017 issued by the Securities and Exchange Commission for its 
operation. The Company’s compliance with CG Code covers these following five topics:

1. Rights of Shareholders
2. Equitable Treatment to Shareholders
3. Concern of Stakeholders’ Roles 
4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board

1. Rights of Shareholders
The company is highly aware of and always place importance on the rights of shareholders in order to encourage their trust and confidence 

in investing with the Company. Therefore, the Company has issued policies and guidelines to maintain the equal basic rights to every shareholder 
in compliance with the Articles of Association of the Company and related laws. For example, the shareholders have the right to receive profits/
dividends equally, the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the right to appoint a proxy to attend and vote on their behalf 
at the Annual General Meeting of Shareholders, the right to express their opinions and ask questions to the Board, and the right to receive sufficient 
and up-to-date information, and the right to be treated in equitable when buy back shares is conducted by the Company. Moreover, the Company 
has implemented the suitable management in effective manner.

In conducting the shareholders meeting, the Company sufficiently disseminated meeting notices and relative meeting documents to every 
shareholder in advance and has provided assistance to shareholders in the shareholders meeting. Moreover, the Company has posted the meeting’s 
information on the Company’s website for the shareholders to rapidly access to it, and this includes the minutes of the meeting within reasonable 
time. In addition, the meeting notice was specified each agenda with its reason, objective, and the directors’ opinion clearly. Besides, the Company 
provided opportunity to the shareholders to submit questions or propose additional agendas to be considered in the meeting in advance by sending 
such question or additional agenda directly to the Company or via the Company’s website.

The 48 Annual General Meeting of 2020 was held on 24 July 2020 at The Banyan Ballroom, the Banyan Tree Bangkok Hotel, South Sathorn 
Road, Bangkok, located in the city of major transportation zone; thus, the shareholders could conveniently travel to. As there has been a spread of 
COVID-19 decease, with concern on health and safety of the shareholders, the Company then arranged the meeting in accordance with guideline of 
the relevant supervisory authorities strictly to prevent spread of such decease.

In the meeting, 8 out 9 directors attended the meeting. In year 2020, the Chairman of the Board did not attend the meeting as there was 
restriction on international travelling according to measure to prevent spread of COVID-19 of the supervisory authorities. In the meeting, there was the 
lawyer of external law firm counted and checked the vote. Before the meeting had begun, the Chairman of the meeting had informed the method 
of voting and vote counting, and, during the meeting, the Chairman of the meeting gave the opportunity in reasonable and sufficient time to the 
shareholders to ask any questions to the Board by complying with measure to prevent spread of COVID-19.

For election of directors in the meeting, the company proposes directors to be elected individually; thus, give chance to the shareholders 
to actually elect director whom they wish.

The Company recorded and noted the meeting thoroughly, and posted on the Company’s website so that the shareholders could examine 
the correctness. Besides, the Company regularly disseminates information under the Regulations to shareholders in a timely manner in order to support 
their effective decision-making through the Stock Exchange of Thailand (SET)’s channel including the Company’s website.

Moreover, the Company clearly discloses structure of revenue and shareholding in subsidiary and associated companies in the annual report 
and 56-1 Form, so the shareholders could be confident on the transparent and auditable operation. The Company has neither cross-holder structure 
nor pyramid-holder structure. 

Last but not least, the Company appropriately arranged plant-site visit for interested investors and the Company’s information can be obtained 
directly from Corporate Secretary.

2. Equitable Treatment to Shareholders
The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness by arranging transparent 

and efficient Annual General Meetings of Shareholders by running the meeting and holding votes in accordance with the sequence of the meeting 
agenda as notified in the invitation letter, and ensuring one share for one vote to every shareholder. For a shareholder, who is unable to attend the 
meeting, they could appoint one of the Independent Directors, or any relevant person to attend the meeting and vote. In this regard, the Company 
sends the proxy form A, B and C with the clear requirement of documents, evidence for proxy appointment to the shareholders and instruction of 
filling up the proxy together with the invitation letter, and also they could be downloaded on the Company’s website as well. Moreover, the invitation 
letter and related documents are also provided in English version, and are sent to the foreign shareholders as well.
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Road, Bangkok, located in the city of major transportation zone; thus, the shareholders could conveniently travel to. As there has been a spread of 
COVID-19 decease, with concern on health and safety of the shareholders, the Company then arranged the meeting in accordance with guideline of 
the relevant supervisory authorities strictly to prevent spread of such decease.

In the meeting, 8 out 9 directors attended the meeting. In year 2020, the Chairman of the Board did not attend the meeting as there was 
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Any minor shareholder who wishes to propose the candidate for election of director before the Annual General Meeting of shareholder can 
do so by sending the proposal with resume of the candidate to the Company by mail or via website. The Company has announced this message 
via the SET and on the Company’s website.

In addition, for the benefit of the minor shareholders, the Company conducts the cumulative voting to give the minor shareholders the chance 
to actually elect director whom they wish.

To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed inside information for their personal 
benefits, the Company has stipulated this issue in the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics under the category of The Company Information 
as the guideline to prevent any misuse of inside information that would be unjustified to the shareholders by laying that such insiders shall not disclose 
inside information to any persons except for a person who needs to know, and shall not use the inside information for their own or for their relatives’ 
benefit. The Company printed the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics, and distributed to directors, management and employees, 
and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this regard, the Company shall hold the training of the Compliance Program and the 
Code of Conduct & Ethics for directors and employees annually. The Company erects the measure to prohibit directors, managements, and employees, 
who acknowledge the Company’s inside information not to buy or sell the Company’s shares during the period of 30 days before publicly disclosure of 
financial statement or any important information which may affected to the share prices. Furthermore, the Company complies with the SET regulation that 
all directors and the management must report their TCCC shareholding when first appointed to the position and disclose on every change in shareholding 
according to rules and procedures set in the Securities and Exchange Act. B.E 2535 and by the Securities and Exchange Commission. The policy and measure 
taking care on the use of inside information for the directors and management has been stated in the Code of Conduct and Ethics under category: Use of 
Inside Information. In addition, they will strictly take the same procedures according to those set in the Securities and Exchange Act B.E. 2535.

In the event of related transaction, the Company implements the term and conditions in the Company’s schedule of authority, which 
complies with Tor.Jor. 21/2551 Re. Related Transaction Regulation, announced by Capital Market Supervisory Board, by categorizing the transactions 
in type and value, and consider which procedure should be applied i.e. disclosure to the SET, approval from the Corporate Board or approval from 
the shareholders meeting. The transaction shall be fair and at arm’s length. The Company also disclosure details of the related transaction in the 
Annual Report with clarification of its reason and necessity.

3. Concern of Stakeholders Roles
The Company conducts business by adhering to responsibility for the rights of both internal and external stakeholders for sustainable benefits 

which including shareholders, employees, suppliers, competitors, creditors, customers, including society and surrounding community in accordance with 
the Company’s vision on the basis of honesty, fairness and transparency. The Company will not seek any personal benefit which may cause conflict 
of interests with the Company’s or the stakeholders. In order to ensure that fair treatment is provided for each group of stakeholders in accordance 
with their rights and agreements, the Company prescribed the measures for dealing with each group of stakeholders as follows:

3.1 Shareholders : the Company is committed to responsibility to create the highest satisfaction for shareholders on the basis of sustainable 
growth, continually suitable returns on investment and transparent action along with good corporate governance policy.

3.2 Employees : the Company values employees as the valuable resource and a key to success of the Company. Therefore, the Company 
endeavors to develop human resource continuously, and also ensure safety and benefit of employees by setting the policy upon these following fields.

Safety and Health: the Company has policy on work safety and security by setting safety standard operation procedure to create a safe and 
convenient working atmosphere that helps employees work effectively. Especially, at the plant sites, there are safety rules to regulate the work 
mandatory, which they are superior to those stipulated by the laws. All employees, workers and subcontractors must acknowledge and comply with 
them strictly. In this regard, the Company also records accident, injury and leaves affected by works of all employees for making the statistic to be 
disclosed and improve the safety of the work place aiming at the maximum level.

Skill and Knowledge Improvement: The Company provides annual training courses and useful seminars to every employee in every division 
based on evaluation of their performance and need. Each employee is scheduled for training courses and seminars in specific average hours, and 
shall be evaluated for the result of training plan.

Remuneration and Benefits: Stated in the Work Rules, the Company provides a reasonable and fair remuneration and benefits, which it is 
referred to and based on the standard of its industry, to all employees such as salary rate, provident fund, medical allowances, annual physical 
check-ups, accident and life insurances, uniforms, canteen in the plant site, accommodation, transportation, scholarship, cremation funds of which 
covering to the member family of employees and others including bonus of which depending on the Company’s performance in each year. The 
Company also established Welfare Committee which comprises of representative from employee and the Company. The committee shall consider 
welfare of the employee and propose any improvement (if any) to the Company for consideration.

Human Rights: Human rights and freedom is stipulated as the basic and fundamental rights in the Company’s Code of Conduct & Ethics. It is 
essential to respect the rights and freedom; no discrimination on ethnics, colors, religious, Gender, orientation, age, and social status, etc. The Company 
strongly refuses to child labors, and opposes to all kinds of violations. Moreover, the Company pays attention to the opinions and suggestions of 
employees at every level to construct and improve the good cultural organization and working atmosphere.

3.3 Customers : the Company focuses on customers’ satisfaction by assuring that customers would receive good quality product at reasonable 
price. Guideline on how to treat the customers is also stipulated in the Code of Conduct & Ethics such as product qualities and product liabilities; 
hence, the Company shall deliver the products with the best quality to the customers only, and the related product information and quality are 
warrantied as well. Moreover, the Company has the policy to keep customers’ information in confidential and will not use or disclose it without 
permission. This policy also strictly applies to all employees.
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3.4 Suppliers / Creditors : Policy and procedure of selecting vendors and supply chain dealers is stipulated in the Code of Conduct & Ethics; 
therefore, the Company shall comply to such policy and procedure to undertake the due diligence for ensuring that vendors and supply chain dealers 
are in a good reputation, able to comply with contractual mandatory, and not on the government watched list. Moreover, the business transaction 
must not against or evade the laws and free from any conflict of interest. In addition, to protect the benefit of vendors and supply chain dealers, the 
Company shall make the non-disclosure agreement on personal information or any other information with them. 

3.5 Competitors : the Company sets policy and procedures in the Code of Conduct & Ethics relating to free trade and fair competition 
according to international principles under competition practice legal frame of a fair trade competition, without any agreements that would obstruct 
the business competition or any market manipulation such as flood the market or price listed conspiracy. 

3.6 Social, Community and Environment : the Company gives high priority towards social responsibilities by stipulating the policy related 
to construct and develop social, community and environment in the Code of Conduct & Ethnics, and also make the annual plan of such scheme 
of which appearing in the social responsibility report. In addition, the Company initiated various projects which help reduce pollution and consume 
natural resources effectively as stated in detail in CSR report which has been disclosure to the public. Moreover, the Company sets up “Community 
Relationship Committee” to co-ordinate regarding safety standard concerning health and environment including cooperate with government sector 
to support on social activities within the community.

The Company believes that the anti-corruption principal is the most crucial policy for the sustainability growth of business; thus, stipulating 
this policy in the Code of Conduct & Ethics. The Company protests to any bribery and any kind of corruption such as not offering or proposing any 
benefits to any officer or any person who uses the state power for any unlawful fruit in return including not to bribe any officer for any services. In the 
event that a transaction shall be conducted through agents or representatives, the Company shall review their qualification, and the value of such 
transaction shall not be higher than the market price, and all related document of such transaction shall be filed and recorded for the undertake 
of the Company’s internal audit. For the purpose of aforementioned, the Company shall provide the training course of the anti-corruption to all 
employees, which it is a part of human resource development plan.

Moreover, the Company opens for any interested parties to participate in monitoring the Company’s law compliance, good governance, 
Code of Conduct and Ethics compliance, or any complaints on unlawful action that may constitute corruption. In this regards, the Company provides 
channel for the stakeholder to submit or propose any complaints, opinions and recommendations to the Company as following:-

- An employee can complain any misconduct of the Company’s rules and regulations, or express an opinion to their superior or General 
Manager or Executive Officer. If they feel uncomfortable or inconvenient to do so, they can complain or express to the President via the President 
Hotline. The Hotline is comprised of different channels such as email, letter and telephone, separately from other stakeholders, which shall be 
directly reached the Chairman of Compliance Committee or the President. Should the compliant or the opinion has been made, the Chairman of 
Compliance Committee shall deliberate it, and may call for the meeting among the Committee to investigate the evidence and further undertake 
any reasonable action. 

- Furthermore, employees and any other stakeholders could complain directly to the Board of Director via email: compliance@thaicentral.co.th, 
or telephone: 02-639-8888 or to the Company’s Secretary at the address of Room 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 
Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330. The Secretary shall gather the complaint and all related details, and circulate them to the Compliance 
Committee or the Board of Directors for further processing.

The Company stipulated the guideline of procedure and punishment in the Code of Conduct and Ethics. The Company shall protect the 
employees or the stakeholders who make a complaint or expresses their opinion. Any information related to such employee or stakeholders and 
details of such case shall be kept in confidential and shall be destroyed when the investigation has been accomplished.

4. Disclosure and Transparency
The Company gives importance to the disclosure of information which shall be accurate, complete, transparent and comprehensive, 

in reports of both financial and general information, and including the essence of information which may effected to the Company’s share price. 
Various information and news had been disseminated to investors and interested parties through various outlets and media of the Stock Exchange 
of Thailand (www.set.or.th) and the Company’s websites; www.tcccthai.com, and call center 02-639-8888 Ext. 1411 or e-mail address: mailbox@
thaicentral.co.th which Investor Relations and Public Relations provide services of information and news of the Company’s activities to investors, 
analysts and general public.

4.1 The Company has disclosed detail of the Company’s information in Annual Report and Form 56-1, such as, shareholding structure of the 
Company, name, biography, shareholding proportion, authority of the Board of Directors and the Audit Committee, the meeting attendance of the 
directors, policy and amount of director remuneration, the Company’s financial position and performance, nature of business and competition, major 
risks, dividend policy, whistle blowing policy, connected transaction, auditor fee and other fee paid to the auditor. 

4.2 The Company provides fair and equal opportunity for the shareholders and investors to access the Company information. For such 
purpose, the Company has prepared Annual Report, quarterly performance report provided on the Company’s website. In addition, the Management 
occasionally meets the investment analysts. 

4.3 The Company has stipulated policy that all directors shall report every purchase of the Company’s share including Report of Interest of 
directors upon appointment as a director. In the first Board of Director meeting after the Annual General Meeting of shareholders, such policy shall 
be reminded to the directors for compliance.

4.4 Remuneration of Directors and Executives, the Company has defined clear policy with regards to the remuneration of Directors by having 
compared with the director remuneration in the same industry. The remuneration of Directors and Executives for the year 2020 has already been 
disclosed under the heading of Directors and Executives Remuneration. 
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4.5 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements and the financial information 
appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles recognized in 
Thailand. Suitable accounting policies have been chosen and applied consistently, with discretion used cautiously and the best estimates used. There 
has also been adequate disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the opinion that the 
Company’s overall internal control systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the credibility of the Company and its 
subsidiaries’ financial statements as of December 31, 2020 that already been disclosed in Annual Report. 

5. Roles and Responsibilities of the Board
The Company’s Board of Directors is responsible for managing the business to create the maximum benefits for the Company. The roles, 

duties and responsibilities of the Board of Directors are to act within the laws, the Company’s regulations, resolution of the Annual General Meeting 
of Shareholders and good corporate governance principles with honesty, integrity, responsibility and transparency. Furthermore, the Company’s 
management performance to meet corporate goals, create the highest returns for shareholders and uphold benefits of stakeholders in order to 
implement the Company’s good corporate governance more efficiency.

2. Sub-Committee
2.1 The Board of Directors

  The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the authority of management, The 
Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors, who are appointed to 
be the Audit Committee. All directors shall possess the qualifications according to the Public Company Act B.E. 2535 (and amendments), the Securities 
and Exchange Act B.E. 2535 (and amendments) including rules and regulations of SEC and SET. The Company’s Article of Association states that the 
Board of Directors shall consist of at least 7 directors and there shall be independent directors at least 1 in 3 of the total member of the Board but 
not less than 3 directors must be independent directors. At present, there are 3 members of Audit Committee, which is calculated as 1 in 3 of the 
number of directors.

The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-
Three Executive Directors
Six Non-Executive Directors in which three directors are Independent Directors and the Audit Committee. List of the Board of Directors
1. Mr. Koji Izutani Corporate Board Chairman
2. Mr. Yoshihiro Tamura Director & President
3. Mr. Takayuki Tohei Director & Executive Vice President
4. Mr. Ryosuke Hori Director & Senior Vice President
5. Mr. Chanand Sophonpanich  Director
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti Director
7. Mr. Suvat Suebsantikul Independent Director & Audit Committee Chairman
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn Independent Director & Audit Committee Member
9. Mr. Kasemsak Masayavanich Independent Director & Audit Committee Member
The Board of Director stipulates the policy to support the Company director to attend training or courses to develop competency of directors. 
The Board of Directors held the Board Meetings in accordance with the yearly advance planned schedule. The Company has sent the notice 

to all directors together with agenda and supporting documents at least 7 days prior to the meeting date. In the year 2020, the Board of Directors 
held 7 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed 
for adoption and kept for the concerned parties’ inspection. 

Details of meeting attendance are as follows.
1. Mr. Koji Izutani1 attended the meeting 3 out of 3 times
2. Mr. Yoshihiro Tamura attended the meeting 7 out of 7 times
3. Mr. Takayuki Tohei attended the meeting 7 out of 7 times
4. Mr. Ryosuke Hori2 attended the meeting 3 out of 3 times
5. Mr. Chanand Sophonpanich3 attended the meeting 3 out of 3 times
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti4 attended the meeting 3 out of 3 times
7. Mr. Suvat Suebsantikul attended the meeting 7 out of 7 times
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the meeting 7 out of 7 times
9. Mr. Kasemsak Masayavanich attended the meeting 7 out of 7 times
10. Mr. Toshiaki Miyabe attended the meeting 3 out of 4 times
11. Mr. Jiro Nishiyama attended the meeting 4 out of 4 times
12. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid attended the meeting 4 out of 4 times
13. Mr. Suvij Suvaruchiporn attended the meeting 3 out of 4 times
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4.5 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements and the financial information 
appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles recognized in 
Thailand. Suitable accounting policies have been chosen and applied consistently, with discretion used cautiously and the best estimates used. There 
has also been adequate disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the opinion that the 
Company’s overall internal control systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the credibility of the Company and its 
subsidiaries’ financial statements as of December 31, 2020 that already been disclosed in Annual Report. 

5. Roles and Responsibilities of the Board
The Company’s Board of Directors is responsible for managing the business to create the maximum benefits for the Company. The roles, 

duties and responsibilities of the Board of Directors are to act within the laws, the Company’s regulations, resolution of the Annual General Meeting 
of Shareholders and good corporate governance principles with honesty, integrity, responsibility and transparency. Furthermore, the Company’s 
management performance to meet corporate goals, create the highest returns for shareholders and uphold benefits of stakeholders in order to 
implement the Company’s good corporate governance more efficiency.

2. Sub-Committee
2.1 The Board of Directors

  The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the authority of management, The 
Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors, who are appointed to 
be the Audit Committee. All directors shall possess the qualifications according to the Public Company Act B.E. 2535 (and amendments), the Securities 
and Exchange Act B.E. 2535 (and amendments) including rules and regulations of SEC and SET. The Company’s Article of Association states that the 
Board of Directors shall consist of at least 7 directors and there shall be independent directors at least 1 in 3 of the total member of the Board but 
not less than 3 directors must be independent directors. At present, there are 3 members of Audit Committee, which is calculated as 1 in 3 of the 
number of directors.

The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-
Three Executive Directors
Six Non-Executive Directors in which three directors are Independent Directors and the Audit Committee. List of the Board of Directors
1. Mr. Koji Izutani Corporate Board Chairman
2. Mr. Yoshihiro Tamura Director & President
3. Mr. Takayuki Tohei Director & Executive Vice President
4. Mr. Ryosuke Hori Director & Senior Vice President
5. Mr. Chanand Sophonpanich  Director
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti Director
7. Mr. Suvat Suebsantikul Independent Director & Audit Committee Chairman
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn Independent Director & Audit Committee Member
9. Mr. Kasemsak Masayavanich Independent Director & Audit Committee Member
The Board of Director stipulates the policy to support the Company director to attend training or courses to develop competency of directors. 
The Board of Directors held the Board Meetings in accordance with the yearly advance planned schedule. The Company has sent the notice 

to all directors together with agenda and supporting documents at least 7 days prior to the meeting date. In the year 2020, the Board of Directors 
held 7 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed 
for adoption and kept for the concerned parties’ inspection. 

Details of meeting attendance are as follows.
1. Mr. Koji Izutani1 attended the meeting 3 out of 3 times
2. Mr. Yoshihiro Tamura attended the meeting 7 out of 7 times
3. Mr. Takayuki Tohei attended the meeting 7 out of 7 times
4. Mr. Ryosuke Hori2 attended the meeting 3 out of 3 times
5. Mr. Chanand Sophonpanich3 attended the meeting 3 out of 3 times
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti4 attended the meeting 3 out of 3 times
7. Mr. Suvat Suebsantikul attended the meeting 7 out of 7 times
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the meeting 7 out of 7 times
9. Mr. Kasemsak Masayavanich attended the meeting 7 out of 7 times
10. Mr. Toshiaki Miyabe attended the meeting 3 out of 4 times
11. Mr. Jiro Nishiyama attended the meeting 4 out of 4 times
12. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid attended the meeting 4 out of 4 times
13. Mr. Suvij Suvaruchiporn attended the meeting 3 out of 4 times
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Remarks : 1. Mr. Koji Izutani has been appointed as a Corporate Board Chairman replacing Mr. Toshiaki Miyabe who vacated from his position 
  on 24 July 2020.

 2. Mr. Ryosuke Hori has been appointed as a director replacing Mr. Jiro Nishiyama who vacated from his position on 24 July 2020.
 3. Mr. Chanand Sophonpanich has been appointed as a director replacing Miss Kanokporn Aungsoontornsarid who vacated from 
  her position on 24 July 2020.
 4. Mr. Ek-Rit Boonpiti has been has been appointed as a director replacing Mr. Suvij Suvaruchiporn who vacated from his position 
  on 24 July 2020.

Roles and Responsibilities of the Board of Directors
1. The Board of Directors participates in setting direction of the Company’s vision, mission, objective, business plans and budget as well as 

supervises the management to conduct operations according to the predetermined strategic plans and budgets, efficiently and effectively, to maximize 
the Company’s value and shareholders wealth. 

2. The Board of Directors has also established internal control system and monitoring their implementation in a consistent, ever manner. 
The Board of Directors has stipulated a strict segregation of operational responsibilities and duties amongst members of the Board and Management 
clearly defined each aspect of managerial authority, particularly financial authority. 

3. To carry out duties in accordance with the laws, the objectives, the Articles of Association of the Company, and the resolutions of the 
shareholders’ meetings in good faith and with care to preserve the interests of the Company.

4. To determine vision, policy, operational plan and budget of the Company as well as to oversee and superintend the management to be 
in line with the assigned policy. The Board of Directors also supervises the performance of the Company’s management by requiring them to report 
on business progress and the Company’s earnings on a monthly basis at the Board of Directors’ Meeting. Furthermore, the Board is fully aware 
of pertinent laws and regulations and requires management to report every important issue related to the Company in order to run the business 
efficiently and correctly.

5. To consider and approve important transactions, such as new business investment project, asset acquisition or disposition and other 
transactions specified by the law specification.

6. To appoint or delegate any power to any other persons to conduct the Company’s business subject to the control of and within the time 
as may be specified by the Board, whereby such appointment or delegation of power may, at anytime, be canceled, revoked, withdrawn or amended.

7. To approve or agree to the related transactions in compliance with the relevant notifications, regulations and guideline of the Stock 
Exchange of Thailand. 

8. To consider transaction which may causes conflict of interest with care, reasonable transparency and independence under good corporate 
governance in order to avoid personal benefit or having any relation in financial and/or in person with outsiders which may cause damage to the 
Company. 

The Authorized Director to sign binding the Company
The directors and the number of them, whom are authorized to sign binding the Company, are from group A: Mr. Yoshihiro Tamura or Mr. 

Ryosuke Hori, jointly sign with group B: Mr. Takayuki Tohei, in total of 2 directors, and seal of the company.

Training of Directors
The Board has the policy to promote and encourage all directors to attend or participate in the directors’ knowledge and skills development 

program. In the year 2020, there was a director who attend the training as follows.
1. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the training organized by Thai Institute of Director Association (IOD) as below.
 - Webinar - Board War Room Series 1: Financial Immunity in Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 2: Leading Your Business Through Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 3: Key Business and Legal Issues
 - Webinar - Director Briefing: The Roles of Directors during COVID-19 regarding Financial Reporting, Leadership, and Beyond
 - Webinar - Connected and Autonomous Supply Chain Ecosystems 2025
 - Webinar - Director Forum: Board’s Role in Strategy for Business Sustainability
 - Webinar - Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director regarding Experiences from Fraud Cases
 - Webinar - Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?
 - Webinar - Inside CEO Succession: Essential Guide for Board
 - Webinar - Director’s Briefing: Driving Organizational Culture from the Boardroom
2 Mr. Takayuki Tohei attended 
 - E-learning CFO’s Orientation Course (English Version) organized by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand.

2.2 Audit Committee 
The Audit Committee consisted of 3 directors from the Board whose fully qualified in accordance with the Public Company Act B.E. 2535 

(1992) (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and amendments), the criteria under the Announcement of the Securities 
and Exchange Commission, the Announcement of Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 39/2559, and other relevant of Announcements of 
the Stock Exchange of Thailand. The term of Audit Committee will be same as the Company directors’ term. The Audit Committee member is eligible 
for re-election. In the year 2020, the Audit Committee consisted of : 
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1. Mr. Suvat Suebsantikul Audit Committee Chairman
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn Audit Committee Member
3. Mr. Kasemsak Masayavanich Audit Committee Member
Mr. Opas Sripornkijkachorn is the well-knowledged and experienced in auditing the Company’s financial statements.
In year 2020, the Audit Committee Meeting was held for 5 times, the details of the attendance are as following:-
1. Mr. Suvat Suebsantikul Attended the meeting for 5 times
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn Attended the meeting for 5 times
3. Mr. Kasemsak Masayavanich Attended the meeting for 5 times

Authorities and responsibility of the Audit Committee 
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that is accurate and adequate.
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine 

the internal audit office’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit office or 
any other unit in charge of the internal audit.

3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock exchange of Thailand regulations, the laws relating 
to the Company’s business, including review compliance with any rules and policies which have stipulated.

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, as 
well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year. 

5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, follow up to the Stock Exchange of 
Thailand regulations, as well as to ensure that their transactions are reasonable and highest benefit of the Company.

6. Report on progress of the Audit Committee’s operation frequently as deem appropriate. 
7. To prepare and disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s 

chairman and consist of the following information:
7.1 The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member.
7.2 Opinion of audit committee as to the following,

1) The accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
2) The adequacy of the Company’s internal control system.
3) The compliance with the law on securities and exchange, the Stock Exchange of Thailand Regulations, or the laws relating to the 

Company’s business 
4) The suitability of an auditor.
5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors.

8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.
The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office works independently in auditing 

the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to inspect and review the accuracy and completeness of data 
including assessing an adequate and efficiency of the internal control systems. The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in 
compliance with the objectives to achieve the efficient and effective Company’s operations. Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees 
the Internal Audit Office.

2.3 Executive Board
The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as the 

executive officer. Please see the page No. 50 - 53.

Roles and responsibilities of the Executive Board
1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority in writing in the Schedule 

of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human resources according to plan or budget which is approved 
by the Corporate Board of Directors with strict compliance, honesty and considering the best interest of the Company and shareholders.

2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to strategy and direction of business 
operation, business plan, budget and resources allocation.

3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.

Segregation of the Chairman and the President & CEO Positions
The Chairman of the Board of Directors shall not be the Chief Executive Officer, in order to clearly segregate duties in setting corporate 

policy and daily management. Schedules of Authorities for the Board of Directors is setting for approve on major and material matters. The Company 
operating performance is reported to the Board of Directors Meetings, and the Board is able to review and question the operating performance and 
the management.
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1. Mr. Suvat Suebsantikul Audit Committee Chairman
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn Audit Committee Member
3. Mr. Kasemsak Masayavanich Audit Committee Member
Mr. Opas Sripornkijkachorn is the well-knowledged and experienced in auditing the Company’s financial statements.
In year 2020, the Audit Committee Meeting was held for 5 times, the details of the attendance are as following:-
1. Mr. Suvat Suebsantikul Attended the meeting for 5 times
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn Attended the meeting for 5 times
3. Mr. Kasemsak Masayavanich Attended the meeting for 5 times

Authorities and responsibility of the Audit Committee 
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that is accurate and adequate.
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine 

the internal audit office’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit office or 
any other unit in charge of the internal audit.

3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock exchange of Thailand regulations, the laws relating 
to the Company’s business, including review compliance with any rules and policies which have stipulated.

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, as 
well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year. 

5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, follow up to the Stock Exchange of 
Thailand regulations, as well as to ensure that their transactions are reasonable and highest benefit of the Company.

6. Report on progress of the Audit Committee’s operation frequently as deem appropriate. 
7. To prepare and disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s 

chairman and consist of the following information:
7.1 The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member.
7.2 Opinion of audit committee as to the following,

1) The accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
2) The adequacy of the Company’s internal control system.
3) The compliance with the law on securities and exchange, the Stock Exchange of Thailand Regulations, or the laws relating to the 

Company’s business 
4) The suitability of an auditor.
5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors.

8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.
The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office works independently in auditing 

the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to inspect and review the accuracy and completeness of data 
including assessing an adequate and efficiency of the internal control systems. The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in 
compliance with the objectives to achieve the efficient and effective Company’s operations. Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees 
the Internal Audit Office.

2.3 Executive Board
The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as the 

executive officer. Please see the page No. 50 - 53.

Roles and responsibilities of the Executive Board
1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority in writing in the Schedule 

of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human resources according to plan or budget which is approved 
by the Corporate Board of Directors with strict compliance, honesty and considering the best interest of the Company and shareholders.

2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to strategy and direction of business 
operation, business plan, budget and resources allocation.

3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.

Segregation of the Chairman and the President & CEO Positions
The Chairman of the Board of Directors shall not be the Chief Executive Officer, in order to clearly segregate duties in setting corporate 

policy and daily management. Schedules of Authorities for the Board of Directors is setting for approve on major and material matters. The Company 
operating performance is reported to the Board of Directors Meetings, and the Board is able to review and question the operating performance and 
the management.
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2.4 Compliance Committee
The Compliance Committee is set up in accordance with the Compliance Program to act for considering the contents and monitoring the 

application of the Code of Conduct & Ethics which is the fundamental policy covering and governing all business operation of the Company.
The Code of Conduct & Ethics shall apply to the Company, Directors and all employees; they shall strictly comply with the Code. The 

practice of the Code is based on moral, ethics, and honest principle aiming for all employees to adhere the highest standard of ethic and prevent 
any conduct which breach the law and the Company rules and regulations; thus, it will achieve the trustworthy of the shareholders and the investor. 
In addition, this will promote the sustainability growth of the Company. The content of the Code is categorized in 3 chapters: Our Employees, Our 
Business Conduct and Our Assets and Information. All employees have the duty to study and understand the contents, and shall apply it to any 
business conduct including keep monitoring any business conduct to prevent any violation to the Code.

1Compliance Committee is comprised of:
1. The President The Chairman of Compliance Committee
2. Executive Officers The Member of Compliance Committee
3. Head of Legal Office The Secretary of Compliance Committee

Roles and Responsibilities of the Compliance Committee
1. Plans the application and compliance of the Code of Conduct & Ethics in order to achieve the objective, and educate the Code to all 

employees including considers and approves the plan of application and compliance of the Code that proposed by the related divisions.
2. Provides and monitors the emergency hotline for using in reporting and complaining any unlawful act or any misconduct to the Company’s 

rules and regulations or any doubtful act. 
3. Set up the investigation team as deemed fit to finding facts of the illegal acts or the misconduct to the Company’s rules and regulations, 

and deliberate the punishment for those acts including find the appropriate measure to deal with the case, and also prevent occurrence of such 
case in the future.

4. Educates and trains all employees to understand and acknowledge their duties and responsibilities under the Code of Conduct & Ethics.

2.5 Risk Management Committee
The Board of Directors have concerned of business risks therefore they have appointed the Risk Management Committee to establish the risk 

management policy for clear and proactive risk management systems which also support for effective decision making as well as reduce any possible 
loss. Risk Management Committee has adopted standard principles of COSO-Enterprise Risk Management suitable applied in listed companies.

Risk Management Committee comprises of the following:
1. Chief Executive Officer & President – Chairman of Risk Management Committee
2. Chief Financial Officer & Executive Vice President, Executive Officer & Senior Vice President – Members of Risk Management Committee
3. Head of Internal Audit Office – Secretary of Risk Management Committee

Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee 
1. Prescribe policies and suggest measures for the appropriate and efficient management of risks associated with the business operation of 

the Company.
2. Prescribe risk management and procedures to cover the entire organization.
3. Review risks and their mitigation measures as evaluated by the risk owners, and provide recommendation for improvement.
4. Follow up and evaluate the performance in accordance with the organization-wide risk management framework, and regularly review risk 

management policy. 
5. Engage in any other duty as assigned by the Board of Directors.
Furthermore, Risk Management Committee has appointed the Risk Management Sub-Committee comprising of divisional heads of all business 

units to proceed with risk management in divisional-level, with facilitation and support by Internal Audit Office. 

3. Recruitment and nomination of director and executive officer
3.1 Director

Appointment and Dismissal of Director
According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder meeting or the Corporate Board of Directors 

meeting. The Company’s Board of Directors shall consist of at least 7 directors and at least half of which must have residence in the Kingdom. The 
Board of Directors must have at least one-third of the total number of directors, but not less than 3 directors, must be independent directors.

The Company’s Article of Association stipulates that the voting of directors shall be Cumulative Voting and the following rules and procedures 
apply:

(1) Each shareholder shall have votes equal to the number of shares held multiplied by number of Directors to be elected.
(2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) to elect one or several persons as directors. In the event of electing 

several persons as directors, he may allot his votes to any such person at any number.
(3) Persons who gain the highest vote and the following order, equal to the number of directors to be appointed, shall be the Company’s 

directors. If the number of the following orders of the same vote exceeding the number of directors to be appointed then the Chairman shall a 
casting vote.
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At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office, and the meeting shall vote for the new 
members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired on term may be re-elected. However, the former 
Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as necessary until the new Board of Directors assumes office.

In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public Company 
Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, 
the Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification under Section 68 of 
the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of such director is less 
than two months. The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office only for the remaining term of the director 
whom he/she replaces. 

The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution to remove any 
director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and entitled to 
vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Nomination of Director
In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) who is qualified 

without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate Board of Directors Meeting or 
Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. The Company does not have the Nomination Committee 
for selection of Director(s). 

If selection of director(s) has been conducted, the Company by the Corporate Secretary shall provide the orientation to the new director(s) 
with all information, rules and regulations related to the Company’s business including the duty under the rules and regulations of a director in a 
listed company. 

3.2 Independent Director
The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a Committee. The nomination 

process has been conducted by consent of the Corporate Board meeting by selecting a person whose qualifications meets the Public Company Act 
B.E. 2535 (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and amendments) , the Announcement of Capital Market Supervisory 
Board No. Tor.Jor. 39/2559 including the relevant of Announcement of the Securities and Exchange Commission and Announcement of the Stock 
Exchange of Thailand.

3.3 Executive Board

Nomination of the Executive Board
The Corporate Board of Directors will nominate the President and the Executive Officers after the Annual General Meeting. The term of the 

President and the Executive Officers is 1 year. The nominated Executive Officer is selected from the member of the Corporate Board of Directors, 
Senior Vice President or an outside person who is competent and well-knowledgeable. In the event of vacancy of Executive Officer, the President 
shall propose the nominated person to replace the vacancy to the Corporate Board of Directors for approval. The new Executive Officer shall serve 
its term for the remaining period of the former Executive Officer whom he/she is replaced.

4. Supervision on operation of the subsidiary company and the associated company
The Company sent the representatives of the Company to hold the position of directors of the subsidiaries and the associated company for 

supervision on operation of those subsidiaries and associated company in accordance with shareholding proportion. The representatives shall participate 
in policy making and take part in significant decision regarding business operation. They also ensure that those subsidiaries and associated company 
comply with rules and regulation of the related regulators i.e. SEC and SET in regards to information disclosure, connected transaction, acquisition 
and sale of asset etc. as the same compliance as the Company. In addition, accounting system of the subsidiaries and the associated company shall 
comply with the same standard as the Company in order to be consolidated in the financial statement. 

5. Internal information usage
The Company has stipulated policy in regards to internal information usage as the guideline to prevent any misuse of inside information 

which is unjustified to the shareholders. This is to assure shareholders that directors, management, employees and any relevant insiders will not use 
undisclosed inside information for their personal benefits.

5.1 The Company prepared the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics which contains topic of Information of the Company 
and Insider Trading and distributed to directors, management and employees, and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this 
regard, the Company holds training of such topic for directors, management and employees. These people shall not use information which they have 
acknowledged from working to seek for unlawful personal benefit.

5.2 Directors and Executives of the Company shall prepare the report on change of the Company’s securities held and submit it to the 
SEC in accordance with Section 59 of Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the directors and executives are prohibit to seek any benefit from 
substantial information which have not yet disclosed publicly including buy and sell the Company’s securities. The directors and executives shall be 
prohibited from buy and sell the Company’s securities within 30 days prior to disclosure to the public of financial statement including any substantial 
information which may impact to the Company’s securities. 
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At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office, and the meeting shall vote for the new 
members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired on term may be re-elected. However, the former 
Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as necessary until the new Board of Directors assumes office.

In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public Company 
Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, 
the Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification under Section 68 of 
the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of such director is less 
than two months. The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office only for the remaining term of the director 
whom he/she replaces. 

The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution to remove any 
director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and entitled to 
vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Nomination of Director
In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) who is qualified 

without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate Board of Directors Meeting or 
Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. The Company does not have the Nomination Committee 
for selection of Director(s). 

If selection of director(s) has been conducted, the Company by the Corporate Secretary shall provide the orientation to the new director(s) 
with all information, rules and regulations related to the Company’s business including the duty under the rules and regulations of a director in a 
listed company. 

3.2 Independent Director
The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a Committee. The nomination 

process has been conducted by consent of the Corporate Board meeting by selecting a person whose qualifications meets the Public Company Act 
B.E. 2535 (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and amendments) , the Announcement of Capital Market Supervisory 
Board No. Tor.Jor. 39/2559 including the relevant of Announcement of the Securities and Exchange Commission and Announcement of the Stock 
Exchange of Thailand.

3.3 Executive Board

Nomination of the Executive Board
The Corporate Board of Directors will nominate the President and the Executive Officers after the Annual General Meeting. The term of the 

President and the Executive Officers is 1 year. The nominated Executive Officer is selected from the member of the Corporate Board of Directors, 
Senior Vice President or an outside person who is competent and well-knowledgeable. In the event of vacancy of Executive Officer, the President 
shall propose the nominated person to replace the vacancy to the Corporate Board of Directors for approval. The new Executive Officer shall serve 
its term for the remaining period of the former Executive Officer whom he/she is replaced.

4. Supervision on operation of the subsidiary company and the associated company
The Company sent the representatives of the Company to hold the position of directors of the subsidiaries and the associated company for 

supervision on operation of those subsidiaries and associated company in accordance with shareholding proportion. The representatives shall participate 
in policy making and take part in significant decision regarding business operation. They also ensure that those subsidiaries and associated company 
comply with rules and regulation of the related regulators i.e. SEC and SET in regards to information disclosure, connected transaction, acquisition 
and sale of asset etc. as the same compliance as the Company. In addition, accounting system of the subsidiaries and the associated company shall 
comply with the same standard as the Company in order to be consolidated in the financial statement. 

5. Internal information usage
The Company has stipulated policy in regards to internal information usage as the guideline to prevent any misuse of inside information 

which is unjustified to the shareholders. This is to assure shareholders that directors, management, employees and any relevant insiders will not use 
undisclosed inside information for their personal benefits.

5.1 The Company prepared the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics which contains topic of Information of the Company 
and Insider Trading and distributed to directors, management and employees, and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this 
regard, the Company holds training of such topic for directors, management and employees. These people shall not use information which they have 
acknowledged from working to seek for unlawful personal benefit.

5.2 Directors and Executives of the Company shall prepare the report on change of the Company’s securities held and submit it to the 
SEC in accordance with Section 59 of Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the directors and executives are prohibit to seek any benefit from 
substantial information which have not yet disclosed publicly including buy and sell the Company’s securities. The directors and executives shall be 
prohibited from buy and sell the Company’s securities within 30 days prior to disclosure to the public of financial statement including any substantial 
information which may impact to the Company’s securities. 
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 5.3 The Company subsidiaries shall also comply with the Compliance Program and the Code of Conduct as they have announced these 
regulations as their internal regulation.

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 2020) and/or Ms. Pensri Thamvarodom, Certified Public Accountant No. 4923 (never affixed her signature on the Company’s 
financial statement) and/or Mr. Mongkol Somphol, Certified Public Accountant No. 8444 (never affixed his signature on the Company’s financial statement) 
of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit to be the auditors of the Company for the financial year 2020 with the following details of remuneration:-

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
Remuneration of the Auditor
สำาหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 / For The Year 2020, as of December 31, 2020

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบบัญชี
Audit Fee

ค่าบริการ
อื่น

Non-Audit 
Fee

รวม
Total

ค่าตอบแทน
ค้างจ่าย

Accrued 
Audit/Non-
Audit Fee

1 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public 
Company Limited

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
Co., Ltd.

 2,350,000  -  2,350,000  444,000 

2 บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำากัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
Co., Ltd.

 766,000  -  766,000  557,600 

3 บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหการสอบบัญชี จำากัด
United auditing Limited

 135,000  -  135,000  63,000 

4 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
TCCC Myanmar Limited

Myanmar Vigour & Associateds Limited  565,774  -  565,774  475,757 

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

 3,816,774  - 3,816,774 
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1,540,375


