
การก ากบัดแูลกจิการ 
Corporate Governance 

1. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษัิท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคัญของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการบรหิารจัดการดว้ยความ
โปร่งใสซึง่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสทิธภิาพในการจัดการ ส่งผลใหอ้งค์กรมีการเตบิโตอย่างยั่งยืนและมี
เสถยีรภาพ ในการนีบ้รษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการบรหิารจัดการทีด่ ีมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทัศน ์รับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจและ
การกระท าของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธบิายเหตผุลได ้รับผดิชอบในการปฏบิัตหินา้ที ่มคีวามยุตธิรรมและซือ่สัตย ์มกีารด าเนนิงาน
อย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดใหม้ีการสรา้งกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ านาจ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได ้
คณะกรรมการบรษัิทจะร่วมกนัดแูลใหค้ าแนะน าและพัฒนาทุกระบบงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยทุธท์ีว่างไว  ้นอกจากนีบ้รษัิท
ยังตระหนักถงึการเคารพในสทิธคิวามเท่าเทยีมกันของผูถ้อืหุน้ และการมคีวามรับผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่เป็นปัจจัยส าคัญในการ
สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิท และผลตอบแทนสงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว 

 ในการด าเนินกจิการ บรษัิทไดป้ฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดสี าหรับบรษัิทจดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด โดยสรปุดงันี ้

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

3. การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทตระหนักและใหค้วามส าคญัตอ่สทิธทิีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บ ซึง่จะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไวว้างใจ และม่ันใจในการลงทนุในบรษัิท โดย
ก าหนดนโยบายและการด าเนินการเพือ่รักษาสทิธพิืน้ฐานทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บโดยเท่าเทยีมกันของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม ตาม
ขอ้บังคับของบรษัิทและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้การมสีว่นแบง่ในผลก าไร และเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกัน สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผู ้
ถอืหุน้ สทิธใินการมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธใินการแสดงความเห็นและซักถามในการประชมุผู ้
ถอืหุน้ สทิธทิีจ่ะไดรั้บสารสนเทศอย่างเพยีงพอและทันเวลา สทิธใินการไดรั้บการปฏบิัตทิีเ่ท่าเทยีมกันในการรับซือ้หุน้คนืโดยบรษัิท 
รวมทัง้มกีารจัดการทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ 

 ในการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทจัดส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นการล่วงหนา้
อย่างเพยีงพอ ครบถว้น และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชมุ อกีทัง้เพิม่ชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลการประชมุอย่าง
รวดเร็วผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทและจัดสง่เผยแพรส่ าเนารายงานการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ในหนังสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ไดก้ าหนดวาระการประชมุไวเ้ป็นเรือ่งๆ อย่างชัดเจน และไดร้ะบุวัตถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระไวด้ว้ย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดส้่งค าถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้
ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ โดยผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามหรอืเสนอวาระการประชมุมายงับรษัิทไดโ้ดยตรงหรอืผา่นทางเว็บไซทข์องบรษัิทก็
ได ้

 ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่45 ประจ าปี 2560 ไดถู้กจัดขึน้ในวันที ่29 มนีาคม 2560 ที ่ณ หอ้ง Banyan Ballroom 
โรงแรมบันยันทร ีกรุงเทพ ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นสถานทีท่ีม่กีารคมนาคมสะดวกผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางไปยังทีป่ระชมุ
ไดโ้ดยงา่ย บรษัิทยังไดจั้ดเตรยีมของวา่งและของทีร่ะลกึไวค้อยตอ้นรับผูถ้อืหุน้อกีดว้ย  

ในการประชมุ คณะกรรมการบรษัิททกุทา่นซึง่รวมถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไดเ้ขา้ร่วมประชมุโดยมปีระธานกรรมการบรษัิทท า
หนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ และมเีจา้หนา้ทีข่องส านักทีป่รกึษากฎหมายภายนอกเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนในการลงมต ิกอ่นเริม่
ประชมุประธานไดแ้จง้วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และตลอดระยะเวลาการประชมุผูถ้อืหุน้ประธานไดเ้ปิดโอกาสในผู ้
ถอืหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่งๆ ตอ่ทีป่ระชมุไดอ้ยา่งเพยีงพอและเหมาะสม  

ส าหรับวาระการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทเสนอชือ่กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเป็นรายคนไป 
เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกกรรมการทีต่อ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

ส าหรับรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทไดจ้ดบันทกึไวอ้ยา่งละเอยีดและไดน้ าขึน้บนเว็บไซตข์องบรษัิทเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บรษัิทจัดใหม้กีารด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใชใ้น
การพจิารณาตัดสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลตามระเบยีบปฏบิัตผิ่านชอ่งทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สือ่หรอืสิง่พมิพต์า่งๆ รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษัิท 

บรษัิทยังไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมอย่างชัดเจนไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ทัง้นี้
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มั่นใจวา่บรษัิทมโีครงสรา้งการด าเนนิงานทีม่คีวามโปร่งใสและตรวจสอบได ้บรษัิทไม่มโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบไขวห้รอื
โครงสรา้งการถอืหุน้แบบปิรามดิ 

นอกจากนี้ บรษัิทจัดใหผู้ล้งทุนรายย่อยที่สนใจในกจิการบรษัิทเขา้เยีย่มชมกจิการตามความเหมาะสมและสามารถตดิต่อขอ
ขอ้มลูของบรษัิทไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบรษัิท 

 

 



2) การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทใหค้วามส าคัญและดูแลใหม้กีารปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไดจั้ดใหม้กีระบวนการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ทีโ่ปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ โดยด าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้และพจิารณาลงคะแนนเสยีงตามล าดับระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไว ้
ในหนังสอืเชญิประชมุ ในการออกเสยีง ผูถ้อืหุน้จะมสีทิธอิอกเสยีงหนึง่หุน้ตอ่หนึง่คะแนนเทา่เทยีมกนั ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการทีเ่ป็นอสิระคนใดคนหนึง่ หรอืบคุคลใด ๆ เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนได ้โดย
บรษัิทไดจั้ดส่งหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก. ข. และ ค. พรอ้มทัง้ระบุเอกสารหรอืหลักฐานรวมทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะ 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุ หรอืผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืมอบฉันทะจากเว็บไซตข์องบรษัิทก็ได ้บรษัิทไดแ้ปล
หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มเอกสารประกอบเป็นภาษาองักฤษจัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายทีเ่ป็นชาวตา่งประเทศดว้ย  

ส าหรับผูถ้อืหุน้รายย่อยทีต่อ้งการเสนอชือ่กรรมการเพือ่เขา้รับการแตง่ตัง้กอ่นการประชมุสามัญประจ าปีสามารถท าไดโ้ดยเสนอ
รายชือ่พรอ้มประวัตขิองบคุคลดังกลา่วมายังบรษัิททัง้ทางจดหมายหรอืเว็บไซต ์โดยบรษัิทไดป้ระชาสัมพันธใ์หผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบผ่าน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ 

นอกจากนี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย บรษัิทก าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการแบบสะสม (Cumulative 
Voting) เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยสามารถเทคะแนนเลอืกกรรมการทีต่นพอใจเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทได ้  

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มั่นใจไดว้่า  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมถงึบุคคลภายในทีเ่กีย่วขอ้ง จะไม่น าขอ้มูลภายในทีไ่ด ้
ลว่งรูแ้ละยังไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชน ไปใชป้ระโยชน์สว่นตน  บรษัิทจงึไดก้ าหนดขอ้ปฏบิัตใินเรือ่งนี้ไวใ้นกฎเกณฑร์ะเบยีบปฏบิัตขิอง
บรษัิท (Compliance Program) และประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวขอ้ขอ้มูลของบรษัิทเพือ่
เป็นแนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในบรษัิทเพือ่ประโยชนส์ว่นตนอันจะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม โดยผูท้ีไ่ดรั้บทราบ
ขอ้มูลภายในของบรษัิทจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหแ้กผู่อ้ ืน่เวน้แตเ่ป็นบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งทราบ และจะตอ้งไม่น าขอ้มูลดังกลา่ว
ไปหาประโยชนแ์กต่นเองหรอืเครอืญาต ิบรษัิทไดจั้ดพมิพก์ฎเกณฑแ์ละประมวลดังกลา่วแจกใหแ้ก ่คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน 
เมื่อบุคคลดังกล่าวไดรั้บทราบถงึกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน และบรษัิทไดจั้ดอบรมเนื้อหาของ
กฎเกณฑแ์ละประมวลนีแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานเป็นประจ าทกุปีอกีดว้ย  บรษัิทยังมีขอ้ก าหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานซึง่ได ้
ทราบถงึขอ้มูลภายในของบรษัิทท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทในชว่งเวลา 30 วัน กอ่นทีบ่รษัิทจะเผยแพร่งบการเงนิของบรษัิท
หรือขอ้มูลส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบรษัิทสู่สาธารณชน นอกจากนี้ บรษัิทไดป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยโดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท แจง้การถอืครองหลักทรัพยบ์รษัิท เมือ่แรกเขา้รับต าแหน่งและตอ้ง
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยต์ามขอ้ก าหนดและขัน้ตอนปฏบิัตทิีร่ะบไุวใ้นพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ดว้ย ส าหรับนโยบายการควบคมุการใชข้อ้มลูภายในของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยไดก้ าหนดไวใ้นประมวลระเบยีบ
ปฏบิัตแิละจรยิธรรมในหัวขอ้การใชข้อ้มลูภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยังไดย้ดึหลักปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีไ่ด ้
ระบไุวใ้นพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อยา่งเครง่ครัดเสมอมา 

ในกรณีของการท ารายการเกีย่วโยงนัน้ บรษัิทไดก้ าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการเขา้ท ารายการเกีย่วโยงกันไว ใ้นตาราง
อ านาจอนุมัตกิารท าธุรกรรมของบรษัิทโดยอา้งองิจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนไดก้ าหนดไวต้ามประกาศที่ ทจ. 
21/2551 เรือ่ง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกีย่วโยงกัน ทัง้นี้ บรษัิทจะพจิารณาถงึประเภทของรายการที่เกีย่วโยงกัน มูลค่าของ
รายการ และจะด าเนนิการเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์ขออนุมัตคิณะกรรมการหรอืขออนุมัตผิูถ้อืหุน้แลว้แตก่รณีอยา่งเคร่งครัด บรษัิทได ้
เปิดเผยรายละเอยีดของรายการเกีย่วโยงกันไวใ้นรายงานประจ าปีโดยรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) พรอ้มทัง้ระบถุงึความจ าเป็นและเหตผุลดว้ย  

 

3) สทิธแิละบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทมนีโยบายในการด าเนนิธรุกจิโดยยดึมั่นในความรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทเพือ่ประโยชน์
อย่างยั่งยนื ซึง่หมายความรวมถงึผูถ้อืหุน้ พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี้ ลูกคา้ ตลอดจนสังคมและชมุชนแวดลอ้ม  โดยมแีนวทางการ
ปฏบิัตงิานอยู่บนพืน้ฐานของความซือ่สัตยแ์ละเป็นธรรม ดว้ยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์สว่นตัวทีข่ัดแยง้กับประโยชน์ของ
บรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยี ดังนัน้ เพือ่เป็นการสรา้งความม่ันใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่จะไดรั้บการดูแลตามสทิธแิละขอ้ตกลงทีม่อียู่กับ
บรษัิทอยา่งเป็นธรรม บรษัิทจงึไดก้ าหนดแนว ทางปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ดงันี ้

3.1 ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทมุ่งมั่นที่จะรับผดิชอบ และสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึความเจริญเตบิโตของ
บรษัิทอยา่งยั่งยนื สรา้งมลูคา่เพิม่และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ด าเนนิธรุกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

3.2 พนักงาน : บรษัิทใหค้วามส าคัญกับพนักงาน ซึง่ถอืเป็นทรัพยากรอันมคีา่ และเป็นปัจจัยส าคัญสูค่วามส าเร็จของบรษัิท จงึ
ไดมุ้่งพัฒนาใหพ้นักงานมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดภิาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยไดก้ าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏบิตัใินดา้นตา่งๆ ดงันี ้

ดา้นความปลอดภัยและสขุอนามัยในการท างาน บรษัิทดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภัย และเอือ้ต่อ
การท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโรงงานของบรษัิท โดยมขีอ้บงัคับเกีย่วกบัการท างานของบรษัิทเรือ่งความปลอดภัย
ในการปฏบิตังิานซึง่เป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีเ่ขม้ขน้กวา่มาตราฐานทีก่ฎหมายก าหนด พนักงานทกุคนตอ้งรับทราบและปฏบิตัติามอยา่ง
เคร่งครัด บรษัิทไดม้กีารรวมสถติกิารเกดิอบุัตเิหต ุการเจ็บป่วยและการลาหยดุเนือ่งจากการท างานและไดเ้ผยแพร่ใหไ้ดรั้บทราบกันเพือ่
ใชใ้นการพัฒนาและปรับปรงุการปฏบิตังิานใหม้คีวามปลอดภยัสงูสดุดว้ย   

ดา้นพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ  บรษัิทไดจั้ดใหม้แีผนหลักสตูรการอบรมและสมัมนาประจ าปีทีเ่หมาะสมแกพ่นักงานแต่
ละคนโดยส ารวจจากทักษะและความตอ้งการของพนักงานในสายงานต่างๆ วา่ตอ้งการเพิม่ทักษะดา้นใดของพนักงานบา้ง ในแผนไดม้ี
ก าหนดชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนักงานแตล่ะคนและวดัผลของการฝึกอบรมเพือ่ประเมนิถงึความส าเร็จของแผนการฝึกอบรมดว้ย 

ดา้นผลตอบแทนและสวัสดกิาร บรษัิทมีขอ้บังคับการท างานซึง่ไดก้ าหนดการใหผ้ลตอบแทนและสวัสดกิารที่เหมาะสมแก่
พนักงานใหเ้ป็นธรรมโดยอา้งองิจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดยีวกัน เชน่อัตราเงนิเดอืนทีเ่หมาะสม จัดใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารคา่รักษาพยาบาล สวสัดกิารตรวจสขุภาพประจ าปี การประกนัอบุตัเิหตแุละประกนัชวีติ เครือ่งแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงาน
ของบรษัิท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศกึษา กองทุนฌาปณกจิส าหรับพนักงานและคนในครอบครัวทีเ่สยีชวีติ และอืน่ๆ รวมถงึ



โบนัสประจ าปีใหแ้ก่พนักงานซึง่จะขึน้อยู่กับผลประกอบการของบรษัิทในแต่ละปี บรษัิทไดจั้ดตัง้คณะกรรมการสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการ ประกอบไปดว้ยตัวแทนจากลูกจา้งและบรษัิท มหีนา้ทีพ่จิารณาสวัสดกิารของพนักงานและเสนอต่อบรษัิทเพื่อพจิารณา
ด าเนนิการตอ่ไป 

ดา้นสทิธมินุษยชน ในประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมของบรษัิทไดก้ าหนดไวเ้ป็นหลักการส าคัญถงึการเคารพตอ่สทิธแิละ
เสรภีาพสว่นบคุคล ไมแ่บง่แยกบคุคลเนือ่งดว้ยชาตพัินธุ ์สผีวิ ศาสนา เพศ ชาตกิ าเนดิ อาย ุสถานะทางสงัคม เป็นตน้ บรษัิทปฏเิสธการ
ใชแ้รงงานเด็กและตอ่ตา้นการใชค้วามรุนแรงไมว่า่กรณีใดๆ นอกจากนี ้บรษัิทจะรับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะพนักงานทกุระดับอยา่ง
เทา่เทยีมและเสมอภาค เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการท างานทีด่ ี 

3.3 ลูกคา้ : บรษัิทมคีวามมุ่งมั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ทีจ่ะไดรั้บผลติภัณฑท์ีด่ ี มคีุณภาพ ใน
ระดับราคาทีเ่หมาะสม บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางในการปฏบิัตติอ่ลูกคา้ไวใ้นประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมทัง้ในเรือ่งคณุภาพของ
สนิคา้และความรับผดิชอบตอ่สนิคา้โดยบรษัิทจะจัดสง่สนิคา้ทีม่คีณุภาพใหแ้กล่กูคา้เท่านัน้ ทัง้ยังตอ้งใหข้อ้มูลเกีย่วกับสนิคา้ทีถู่กตอ้ง 
รวมถงึรับประกันคณุภาพของสนิคา้ทีจั่ดสง่ดว้ย นอกจากนี้ บรษัิทจะเก็บรักษาขอ้มูลของลกูคา้ไวเ้ป็นความลับไม่น าไปหาประโยชน์และ
ไมเ่ปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต แนวนโยบายดงักลา่วเจา้หนา้ทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด 

3.4 คู่คา้/เจา้หนี้ : ประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมของบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตใินการคัดเลอืกคู่คา้และผู ้
จัดหา Supply Chain ไวด้ว้ย บรษัิทจงึไดก้ าหนดหลักเกณฑใ์นการตรวจสอบคณุสมบัตขิองคูค่า้ (Due Diligence) เพือ่ใหแ้น่ในวา่คูค่า้มี
ชือ่เสยีง ความสามารถที่จะปฏบิัตติามสัญญา ทัง้ยังตรวจสอบรายชือ่ของคู่คา้ว่าอยู่ในรายชือ่ที่ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรอืไม่ และ
ธรุกรรมทีท่ ากับคูค่า้ไม่มลีักษณะเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการหลกีเลีย่งกฎหมาย นอกจากนี ้การด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิกับคูค่า้และผูจั้ดหา 
Supply Chain จะตอ้งไม่เกดิการขัดกันของผลประโยชน์ดว้ย และเพื่อเป็นการคุม้ครองประโยชน์ของคู่คา้และผูจั้ดหา Supply Chain 
บรษัิทจะท าสญัญาการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูความลบัอืน่ๆ ของคูค่า้และผูจั้ดหา Supply Chain  

3.5 คู่แขง่ทางการคา้ : บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและการปฏบิัตติ่อคู่แขง่ทางการคา้ไวใ้นประมวลระเบยีบและจรยิธรรมทีจ่ะ
ปฏบิัตติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลักสากล ภายใตก้รอบแหง่กฎหมายเกีย่วกบัหลักปฏบิัตกิารแขง่ขนัทางการคา้ มกีารแขง่ขนั
อยา่งเสรแีละเป็นธรรม โดยจะไมท่ าขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ป็นการขดัขวางทางการแขง่ขนัทางธรุกจิ เชน่การฮัว้ หรอืการกระท าใดๆ ทีม่ลีกัษณะ
เป็นการครอบง าตลาด เชน่ การทุม่ตลาด หรอืการท าความตกลงรว่มกนัก าหนดราคา 

3.6 สังคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม : บรษัิทตระหนักและใหค้วามส าคัญในการดแูลและรับผดิชอบตอ่ชมุชนโดยประมวลระเบยีบ
ปฏบิัตแิละจรยิธรรมไดก้ าหนดใหเ้ป็นนโยบายของบรษัิททีจ่ะสรา้งและพัฒนาสังคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้มทีบ่รษัิทเป็นสว่นหนึง่อยู ่โดย
บรษัิทไดจั้ดท าแผนประจ าปีในการพัฒนาสงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้มตามความเหมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทไดร้เิริม่โครงการตา่งๆ ทีช่ว่ย
ลดมลภาวะและใชท้รัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เชน่โครงการโรงงานพลังความรอ้นร่วม รายละเอยีดปรากฎในรายงานความรับผดิชอบ
ตอ่สังคมซึง่ไดเ้ผยแพร่ใหไ้ดรั้บใหท้ราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บรษัิทไดจั้ดตัง้ “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ”์ ขึน้เพือ่
ก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ การใหค้วามร่วมมอืกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสรมิ
กจิกรรมตา่งๆ ภายในชมุชนดว้ย 

หลักปฏบิัตทิีบ่รษัิทยดึม่ันและถอืวา่ส าคัญเป็นอย่างยิง่ตอ่การเตบิโตทีย่ั่งยนืคอืการตอ่ตา้นการคอรัปชั่น บรษัิทไดก้ าหนดไวใ้น
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจรยิธรรมถึงการหา้มใหส้นิบนและหา้มท าการคอรัปชั่นทุกประเภท อันไดแ้ก่การไม่ให ้เสนอว่าจะให ้
ผลประโยชนใ์ดๆ ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืบคุคลใดๆ ทีใ่ชอ้ านาจรัฐเพือ่ประโยชนใ์ดๆ ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึไมส่นับสนุนการจ่ายคา่
อ านวยความสะดวกใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่ใหบ้รษัิทไดรั้บบรกิารตามปกต ิหากจ าเป็นตอ้งท าธุรกรรมผ่านตัวแทนหรอืนายหนา้ จะตอ้งมี
การตรวจสอบคณุสมบัตขิองตัวแทนและนายหนา้นัน้ดว้ย และธรุกรรมดังกลา่วจะตอ้งมรีาคาไม่สงูกวา่ราคาปกตขิองตลาด พนักงานหรอื
ตัวแทนจะตอ้งเก็บเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วกับธรุกรรมการเงนิของบรษัิทไวเ้พือ่การตรวจสอบโดยส านักตรวจสอบภายในของบรษัิทดว้ย
บรษัิทจัดอบรมแกพ่นักงานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการคอรัปชั่นเป็นประจ าซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องบรษัิทที่
พนักงานทกุคนตอ้งเขา้รว่ม 

 เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทไดม้สีว่นร่วมในการสอดสอ่งการปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วกับ
หลักการก ากับดูแลกจิการที่ด ีประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรม หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนในการกระท าผดิกฎหมาย ส่อไปในทางทุจรติ 
คอรรั์ปชัน่ บรษัิทจงึไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการเสนอขอ้รอ้งเรยีนและคดิเห็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ ดงันี ้ 

- พนักงานบรษัิทสามารถเสนอรอ้งเรยีนการกระท าทีข่ัดต่อกฎระเบยีบของบรษัิทหรอืเสนอความคดิเห็นใดๆ ไดโ้ดยผ่านสาย
บังคับบัญชาคอืผูจั้ดการทั่วไปหรอืเจา้หนา้ทีบ่รหิารได ้หรอืหากพนักงานรูส้กึไม่สะดวกหรอืไม่สบายใจ พนักงานสามารถรอ้งเรยีนหรอื
เสนอความเห็นผ่านสายดว่นกรรมการผูจั้ดการใหญ่ได ้สายดว่นกรรมการใหญ่มหีลายชอ่งทางไดแ้กอ่เีมล ์จดหมายและโทรศัพท ์ซึง่จะ
ตดิตอ่โดยตรงถงึประธานคณะกรรมการระเบยีบปฏบิัตหิรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เมือ่มกีารรอ้งเรยีนประธานคณะกรรมการระเบยีบปฏบิัติ
จะพจิารณาถงึขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วโดยอาจเรยีกประชมุคณะกรรมการระเบยีบปฏบิัตเิพือ่สอบสวนหาหลักฐานแลว้พจิารณาจัดการไปตาม
ความเหมาะสม เลขาธกิารคณะกรรมการระเบยีบปฏบิัตหิรอืหัวหนา้ส านักกฎหมายจะเป็นผูแ้จง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนหรอืเสนอความคดิเห็น
ทราบถงึการด าเนนิการตอ่ไป 

- นอกจากนี้ พนักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ สามารถเสนอขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการไดโ้ดยตรง โดยส่งขอ้รอ้งเรยีนไปที่
อเีมล ์compliance@thaicentral.co.th หรอืหมายเลขโทรศัพท ์02-639-8888 หรอืที ่เลขานุการบรษัิท บรษัิท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ากัด 
(มหาชน) ทีอ่ยู ่21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบรษัิทจะ
รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรงเพือ่พจิารณาตอ่ไป  

บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางวธิกีารพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนรวมถงึบทลงโทษไวแ้ลว้ในประมวลระเบยีบปฏบิตั ิและในการรอ้งเรยีนหรอื
แจง้เบาะแสการกระท าผดิบรษัิทจะใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน แจง้เบาะแสหรอืเสนอความคดิเห็น ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและรายละเอยีด
ในการรอ้งเรยีนจะถกูเก็บเป็นความลบัและจะถกูลบเมือ่การสบืสวนเสร็จสิน้ลง 

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

บรษัิทใหค้วามส าคัญตอ่การเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใสและทั่วถงึ ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลู
ทั่วไปตลอดจนขอ้มูลส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบรษัิทโดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนและ
ผู เ้กี่ย วข อ้ งได รั้บท ราบผ่ านช่องท างตลาดหลั กท รัพย์แห่ งป ระเทศไทย  (www.set.or.th) และที่  Website ของบริษั ท 



www.tcccthai.com รวมถงึสามารถตดิตอ่หน่วยงานนักลงทนุสมัพันธข์องบรษัิท ไดท้ี ่หมายเลขโทรศัพท ์02-639-8888 ตอ่ 1411 หรอื 
E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึง่ใหบ้รกิารขอ้มลูและขา่วสารกจิกรรมตา่งๆ ตอ่นักลงทนุ นักวเิคราะห ์และประชาชนทั่วไป 

4.1 บรษัิทไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของขอ้มลูตา่งๆ ของบรษัิทไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 อนัไดแ้ก ่โครงสรา้งการถอืหุน้ 
รายชือ่ ประวัต  ิการถือหุน้ บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการ 
นโยบายและจ านวนคา่ตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงาน ลักษณะการประกอบธรุกจิและการแขง่ขัน ความเสีย่ง
หลัก นโยบายการจ่ายเงนิปันผล นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ ขอ้มูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชแีละค่าบรกิารอืน่ทีจ่่าย
ใหก้บัผูส้อบบญัช ี

4.2 บรษัิทจัดใหผู้ถ้อืหุน้/ผูล้งทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิทไดอ้ย่างทั่งถงึและเท่าเทยีมกันโดยบรษัิทไดจั้ดท ารายงาน
ประจ าปี รายงานผลการด าเนนิงานรายไตรมาส บนเว็บไซตข์องบรษัิท และผูบ้รหิารไดม้กีารพบปะกบันักวเิคราะหก์ารลงทนุเป็นครัง้คราว
ดว้ย  

4.3 บรษัิทไดก้ าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการบรษัิทตอ้งรายงานการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทใหบ้รษัิททราบทกุครัง้รวมถงึ
การจัดท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการเมือ่ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการครัง้แรกหลงัจากการประชมุ
ใหญผู่ถ้อืหุน้ประจ าปีทกุปีจะมกีารแจง้เตอืนถงึนโยบายดงักลา่วใหแ้กก่รรมการทราบเพือ่ถอืปฏบิตัติอ่ไป  

4.4 จ านวนเงนิค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยเทยีบเคยีงจากคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทในอตุสาหกรรมเดยีวกนั คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทส าหรับปี 2559 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารแลว้ 

4.5 คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษัิทและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดังกลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชทีีเ่หมาะสม
ถอืปฏบิัตอิย่างสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพนิจิอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดทีี่สุดในการจัดท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่าง
เพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยูใ่นระดับทีน่่าพอใจ
และสามารถสรา้งความเชือ่ม่ันอยา่งมเีหตผุลตอ่ความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 โดย
สามารถหารายละเอยีดไดจ้ากรายงานงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษัิท 

 

5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท ตระหนักถงึภาระหนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทโดยคณะกรรมการมบีทบาท 
หนา้ที ่และความรับผดิชอบทีต่อ้งค านงึถงึหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษัิท มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
โดยด าเนนิการอยา่งซือ่สตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรม รับผดิชอบ เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส ก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจัดการของฝ่ายจัดการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถ
เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

1) คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซึง่มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ และเพือ่เป็นการถ่วงดุล
อ านาจในการบรหิารบรษัิทไดก้ าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการ โดยมกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการ
ตรวจสอบอสิระซึง่ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด กรรมการทกุทา่นตอ้งมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถงึระเบียบ ขอ้บังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ขอ้บังคับของบรษัิทก าหนดใหบ้รษัิทมี
คณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ านวนนี้จะตอ้งมีกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 2 คนและกรรมการจาก
ภายนอกอกี 1 คน ปัจจบุนับรษัิทมคีณะกรรมการตรวจสอบทัง้ส ิน้ 3 ทา่นซึง่คดิเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

คณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 9 ทา่น ประกอบดว้ย 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ทา่น 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6 ทา่น ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอสิระทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายโยชอิาก ิอชิมิรูะ    ประธานกรรมการ 
2. นายเคยีวซเุกะ ซาซาก ิ   กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
3. นายชเิกะซกึ ุฟคุดุะ    กรรมการรองผูจั้ดการใหญ ่
4. นายจโิร ่นชิยิามา่    กรรมการผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่
5. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์  กรรมการ 
6. นายสวุชิ สวุรจุพิร    กรรมการ 
7. นายสวุฒัน ์สบืสนัตกิลุ    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายโอภาส ศรพีรกจิขจร   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายเกษมศกัดิ ์มัสยวาณชิ   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการมนีโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการไดเ้ขา้ฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมหลักสตูรพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ของกรรมการ 

mailto:mailbox@thaicentral.co.th


คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยมกีารก าหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ทุกปี บรษัิทจะจัดส่ง
หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนการประชมุ โดยในปี 2560 
คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชมุทัง้ส ิน้ 5 ครัง้ แต่ละครัง้ใชเ้วลา 3-4 ชั่วโมง ทัง้นี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคดิเห็นโดย
อสิระและเสรี มีการบันทึกจัดท าเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผูเ้กีย่วขอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบรษัิทร่วมกันก าหนดวสิัยทัศน์ และใหค้วามเห็นชอบตอ่ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธรุกจิและงบประมาณ
ของบรษัิทตลอดจนก ากับดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธแ์ละงบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูคา่ทางธรุกจิสงูสดุแกบ่รษัิทและความมั่งคัง่สงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้       

2. จัดใหม้รีะบบตรวจสอบภายใน และมกีารตดิตามการด าเนนิการอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดและแบง่แยก
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการปฏบิัตงิานระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร มกีารก าหนดระดับอ านาจด าเนนิการแตล่ะดา้น
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การก าหนดอ านาจทางการเงนิอยา่งชดัเจน  

3. จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบรษัิท ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ที่ชอบดว้ย
กฎหมาย ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท 

4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษัิท ควบคมุ ก ากบั ดแูล และตดิตามผลการด าเนนิงาน
ของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยก าหนดใหม้กีารราย งานความกา้วหนา้ของผลการด าเนนิงานและ
ผลประกอบการของบรษัิททกุเดอืนในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ้คณะกรรมการยังไดต้ระหนักถงึการปฏบิัตติามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดตา่งๆ จงึไดก้ าหนดใหฝ่้ายบรหิารรายงานเรือ่งทีส่ าคญัตา่งๆ ของบรษัิท เพือ่ใหก้ารด าเนนิกจิการเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมี
ประสทิธภิาพ  

5. พจิารณาอนุมัตริายการที่ส าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกจิใหม่ การซือ้ขายทรัพย์สนิ ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ที่
กฎหมายก าหนด 

6. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอืน่ใหด้ าเนนิกจิการของบรษัิทภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจ
เพือ่ใหบุ้คคลดังกล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรและ  คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

7. พจิารณาอนุมัต ิและ/หรอื ใหค้วามเห็นชอบตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้ก าหนด หรอื แนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

8. พจิารณารายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ มเีหตผุล และเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมที่
ด ีเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนโดยถอืเป็นหนา้ทีท่ีต่อ้งหลกีเลีย่งการมสีว่นเกีย่วขอ้งทางการเงนิ 
และ/หรอื ความสมัพันธก์บับคุคลภายนอกอนัอาจสง่ผลใหบ้รษัิทตอ้งเสยีผลประโยชน ์

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 

ชือ่และจ านวนกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิทคอื กลุม่ ก. คอื นายเคยีวซเุกะ ซาซาก ิหรอืนายจโิร ่นชิยิามา่ ลง
ลายมอืชือ่รว่มกบั กลุม่ ข. คอื นายชเิกะซกึ ุฟคุดุะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคญับรษัิท 

 

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมนีโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการไดเ้ขา้ฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมหลักสตูรพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ของกรรมการโดยในปี 2560 มกีรรมการทีเ่ขา้รับการฝึกอบรมดงันี ้

1. นายสวุฒัน ์สบืสนัตกิลุ ไดเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 จัดโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

2. นายโอภาส ศรพีรกจิขจร ไดเ้ขา้ฝึกอบรมในหลักสตูร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 จัดโดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ ์ไดเ้ขา้ฝึกอบรมในหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 จัดโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมจี านวน 3 ทา่น จากคณะกรรมการบรษัิท   มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ไดรั้บแตง่ตัง้ครัง้แรกเมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2542 โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งตามกรรมการบรษัิท 
กรรมการตรวจสอบสามารถไดรั้บแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตอ่ได ้ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

1. นายสวุฒัน ์สบืสนัตกิลุ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโอภาส ศรพีรกจิขจร  กรรมการตรวจสอบ  
3. นายเกษมศกัดิ ์มัสยวาณชิ  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายโอภาส ศรพีรกจิขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษัิท  



ในปี 2560 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ส ิน้ 5 ครัง้ดว้ยกนั รายละเอยีดการเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
มดีงันี ้

1. นายสวุฒัน ์สบืสนัตกิลุ    เขา้รว่มประชมุ 5 ครัง้ 
2. นายโอภาส ศรพีรกจิขจร  เขา้รว่มประชมุ 5 ครัง้ 
3. นายเกษมศกัดิ ์มัสยวาณชิ  เขา้รว่มประชมุ 5 ครัง้ 

 

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของส านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 
โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้ส านักตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคล ซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และเสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าในชว่งทีเ่หมาะสม 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้
ลงนาม ครอบคลมุถงึสารสนเทศตอ่ไปนี ้

7.1 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดงันี ้

1) ความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิท 

2) ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

3) การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ 

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4) ความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

5) รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ที ่

7) รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

8. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมาย 

บรษัิทมสี านักตรวจสอบภายใน มสีายบงัคบับัญชาขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิความอสิระในการตรวจสอบการ
ด าเนนิงานของสายงานตา่งๆ โดยส านักตรวจสอบภายในมหีนา้ทีส่อบทานความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลตา่งๆ รวมถงึการประเมนิ
ความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้วางแผนการตรวจสอบและตดิตามใหม้กีารปฏบิัตติามแผน โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารด าเนนิของบรษัิท เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ส านักตรวจสอบภายในมนีายไพฑรูย ์อนิอทุัย เป็น
ผูจั้ดการทั่วไป มหีนา้ทีก่ ากบัดแูลส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

3) คณะกรรมการบรหิาร 

บรษัิทมคีณะกรรมการบรหิารเพือ่ท าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกจิการภายในบรษัิท คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
จ านวน 8 ทา่น (โปรดดหูนา้....) 

 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. บรหิารจัดการงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย โดยมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมัตใินเรือ่งส าคัญๆ เป็นลายลักษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนในตารางอ านาจอนุมัตใินเรือ่งตา่งๆ เชน่การจัดซือ้ การผลติและการจัดจ าหน่ายปุ๋ ยเคม ีบญีชแีละการเงนิ ทรัพยากร
บคุคล ตามแผนงานหรอืงบประมาณทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทอย่างเคร่งครัด ดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถ้อืหุน้อยา่งดทีีส่ดุ 

2. ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญใ่นการตดัสนิใจในประเด็นทีส่ าคญัตอ่กล
ยทุธอ์งคก์รและทศิทางการด าเนนิธรุกจิ แผนการลงทนุ งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรใหก้บับรษัิท  

3. กลัน่กรองระเบยีบวาระการประชมุกอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 



 

การแยกต าแหนง่ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการบรษัิท ไม่เป็นบุคคลเดยีวกันกับประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่  ทัง้นี้มกีารแยกอ านาจ
หนา้ทีร่ะหวา่งกันอย่างชดัเจน ส าหรับการอนุมัตริายการทีม่คีวามส าคัญ บรษัิทไดม้กีารก าหนดล าดับขัน้ในการอนุมัตขิองคณะกรรมการ
บรษัิท ในรูปเล่มทีช่ัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหม้กีารรายงานการด าเนินงาน ซึง่คณะกรรมการ
บรษัิท สามารถซกัถามตรวจสอบการบรหิารงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ในเรือ่งทีเ่ป็นสาระส าคญัได ้

 

4) คณะกรรมการระเบยีบปฏบิตั ิ

คณะกรรมการระเบยีบปฏบิัตเิป็นคณะกรรมการทีถู่กจัดตัง้ขึน้ตามกฏเกณฑร์ะเบยีบปฏบิัตขิองบรษัิท (Compliance Program) 
เพือ่ท าหนา้ทีใ่นการพจิารณาเนือ้หาและก ากบัดแูลการใชป้ระมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึง่เป็นเป็น
หลกัปฏบิตัพิืน้ฐานทีค่รอบคลมุและก ากบัการด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของบรษัิท 

ประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมมผีลบังคับต่อบรษัิท กรรมการ และพนักงานบรษัิททุกคน ทีจ่ะตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับที่
ก าหนดไวใ้นประมวลอย่างเคร่งครัด หลักปฏบิัตขิองประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมจะองิกับหลักคณุธรรม จรยิธรรมและหลักความ
สจุรติ มจีุดมุ่งหมายใหพ้นักงานบรษัิทยดึมั่นในมาตรฐานทางจรยิธรรมในระดับสงูและป้องกันมใิหม้กีารกระท าทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิต่อ
นโยบายของบรษัิท อันเป็นการสรา้งความเชือ่ม่ันใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และนักลงทนุทั่วไป ทัง้ยังจะสง่เสรมิใหบ้รษัิทมกีารเตบิโตอยา่งม่ันคงและ
ยั่งยนือกีดว้ย เนื้อหาในประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันไดแ้ก ่พนักงานของบรษัิท การด าเนนิธุรกจิของบรษัิท  
ทรัพยส์นิและขอ้มูลของบรษัิท พนักงานทุกคนมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในเนื้อหา และน าไปใชป้ฏบิัตใินการท างาน 
รวมถงึตอ้งสอดสอ่งดแูลการกระท าทีข่ดัตอ่ประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมดว้ย  

คณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัปิระกอบไปดว้ย  

1. กรรมการผูจั้ดการใหญ ่  เป็นประธานคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตั ิ

2. เจา้หนา้ทีบ่รหิาร   เป็นสมาชกิคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตั ิ

3. หวัหนา้ส านักกฎหมาย  เป็นเลขาธกิารคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตั ิ

 

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตั ิ

1. วางแผนการใชแ้ละปฏบิัตติามประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายและใหค้วามรูเ้กีย่วกับประมวล
ดงักลา่ว รวมถงึพจิารณาและอนุมัตแิผนการใชแ้ละปฏบิตัติามประมวลดงักลา่วตามทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเสนอมา 

2. จัดตัง้และดูแลรักษาเครอืข่ายสือ่สารฉุกเฉินเพื่อใชใ้นกรณีที่เกดิการกระท าที่มชิอบดว้ยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ 
รวมถงึการละเมดินโยบายของบรษัิท หรอืการกระท าใดๆ ทีส่งสยัวา่จะเป็นการละเมดิกฎหรอืระเบยีบบรษัิท 

3. จัดใหม้ทีมีงานสอบสวนตามความจ าเป็นเพือ่คน้หาขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วกับการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืการฝ่าฝืนกฎ 
ระเบยีบของบรษัิท และพจิารณาว่าการฝ่าฝืนหรอืการละเมดิดังกล่าวควรจะมกีารลงโทษทางวนัิยหรอืไม่ รวมถงึน า เสนอมาตรการที่
เหมาะสมเพือ่จัดการกรณีดงักลา่ว รวมถงึเพือ่ป้องกนักรณีดงักลา่วทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต 

4. ชีแ้จงและอบรมพนักงานบรษัิทใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตนตามประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละ
จรยิธรรม 

5) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถงึความเสีย่งในการด าเนนิธรุกจิ จงึไดจั้ดตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้เพือ่ด าเนนิการตาม
นโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทใหเ้ป็นรปูธรรมและสามารถสนับสนุนการตดัสนิใจของบรษัิทใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดน้ าหลกัการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
(Enterprise Risk Management) ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบยีนมาปรับใชใ้นบรษัิท  

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบไปดว้ย 

1. ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและกรรมการรองผูจั้ดการใหญ,่ เจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่เป็นสมาชกิคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. หวัหนา้ส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1. ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทใหเ้ป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

2. จัดใหม้กีารบรหิารความเสีย่งและก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 

3. สอบทานความเสีย่งและมาตรการในการหลกีเลีย่งความเสีย่งซึง่ประเมนิโดยเจา้ของความเสีย่ง และใหค้ าแนะน าเพือ่การ
ปรับปรงุ 

4. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร รวมถงึทบทวนนโยบายการบรหิารความ
เสีย่งเป็นประจ า 



5. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากหน่วยงาน
ตา่งๆ ภายในบรษัิท เพือ่ด าเนนิการบรหิารความเสีย่งในระดบัหน่วยงาน โดยมสี านักตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและสนับสนุน 

 

3. การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

 

1) คณะกรรมการบรษิทั 

การแตง่ต ัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทั 

ตามขอ้บังคับของบรษัิท กรรมการของบรษัิทจะถูกเลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยมจี านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คน และ
กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ านวนนี้จะตอ้งมกีรรมการ
อสิระอยา่งนอ้ย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอกี 1 คน  

บรษัิทก าหนดใหก้ารเลอืกตัง้กรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคอื  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืคณูดว้ยกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้  

(2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่
เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดก็ได ้

(3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด        

ในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ และใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการของ
บรษัิทขึน้ใหม่ตามวธิกีารขา้งตน้ โดยกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหม่ได  ้และใหก้รรมการชดุเดมิรักษาการในต าแหน่ง
เพือ่ด าเนนิกจิการของบรษัิทตอ่ไปพลางกอ่นเทา่ทีจ่ าเป็นจนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเขา้รับหนา้ที ่         

นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทจะพน้จากต าแหน่งไดห้ากกรรมการตาย ลาออก ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 
แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั หรอืมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามพระราชบญัตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ในกรณีที่
มตี าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตขุา้งตน้ ขอ้บังคับบรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลคนหนึง่ซึง่มคีณุสมบัตแิละไม่มลีักษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 68 พระราชบญัญัตมิหาชน พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของ
กรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่ังเหลอือยู่ของ
กรรมการทีต่นแทน   

ขอ้บังคับบรษัิทยังก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามารถถอดถอนกรรมการบรษัิทได ้โดยลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึง่ออกจาก
ต าแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

 

การสรรหากรรมการ 

เมือ่ต าแหน่งกรรมการบรษัิทวา่งลงจากการลาออกจากต าแหน่งหรอืตามวาระหรอืเหตอุืน่ใด คณะกรรมการบรษัิทจะสรรหาบคุคล
ทีไ่มม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเหมาะสมในการเป็นกรรมการบรษัิท เพือ่เสนอใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมัตแิลว้แตก่รณีตามทีข่อ้บงัคบับรษัิทก าหนด บรษัิทไมม่คีณะกรรมการสรรหา 

เมือ่มกีารสรรหากรรมการใหม่ บรษัิทจะจัดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมขอ้มูล กฎ ระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการด าเนินการของบรษัิท รวมถงึหนา้ที่ตามหลักเกณฑ์และขอ้บังคับในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน และให ้
เลขานุการบรษัิทเป็นผูบ้รรยายใหแ้กก่รรมการใหมไ่ดรั้บทราบ 

 

2) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระมไิดผ้า่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากบรษัิท
ไม่มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา แตเ่ป็นการสรรหาโดยการพจิารณาร่วมกันของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยคัดเลอืกบคุคลทีม่ี
คุณสมบัตติามทีก่ฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ 
28/2551 รวมถงึประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3) คณะกรรมการบรหิาร 

การสรรหาคณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและเจา้หนา้ทีบ่รหิารของคณะกรรมการบรหิารหลังจากการประชมุ
สามัญประจ าปีซึง่จะมวีาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี บคุคลทีจ่ะด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไดรั้บการคดัสรรจาก คณะกรรมการบรษัิท 
พนักงานระดับผูฝ่้ายจัดการอาวุโสของบรษัิทหรอืบุคคลภายนอกที่มคีวามรูค้วามสามารถ ในกรณีที่ต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รหิารว่างลง 



ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะเสนอชือ่ผูท้ีเ่หมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษัิทอนุมัตเิขา้ด ารงต าแหน่งทีว่า่งลง ซึง่จะด ารงต าแหน่งไดเ้ทา่วาระ
ทีย่ังเหลอือยูข่องเจา้หนา้ทีบ่รหิารเดมิทีต่นแทน 

 

4) การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 ส าหรับการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม บรษัิทไดส้ง่ตวัแทนของบรษัิทเขา้ไปด ารงต าแหน่งในฐานะ
กรรมการ ทัง้นี้ เป็นไปตามสัดสว่นการถอืหุน้ ซึง่ตัวแทนของบรษัิทไดม้สีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและตัดสนิใจในการด าเนนิธรุกจิ
กรณีทีส่ าคัญ และยังคอยดูแลใหบ้รษัิทย่อยและบรษัิทร่วมปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เชน่ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไมว่า่จะเป็นในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มูล รายการระหวา่งกัน การไดม้าหรอืจ าหน่ายทรัพยส์นิ เป็นตน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนักบับรษัิท นอกจากนี ้ระบบบัญชขีองบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มยังใชร้ะบบบญัชมีาตรฐานเดยีวกนักบับรษัิทเพือ่ใชจั้ดท า
งบการเงนิรวม 

 

 5) การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับการใชข้อ้มูลภายในของบรษัิท เพือ่เป็นแนวทางในการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยไม่
ชอบซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท และเพือ่เป็นการสรา้งความเชือ่ม่ันวา่ กรรมการ ฝ่ายบรหิาร พนักงานบรษัิท และ
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทกุทา่น จะไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพือ่ผลประโยชนข์องตนเองโดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 5.1 บรษัิทไดจั้ดท าและแจกคูม่อืระเบยีบปฏบิัตขิองบรษัิท และประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมซึง่มหีัวขอ้ขอ้มลูบรษัิทและ
การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยข่าววงในก าหนดอยู่และจัดใหม้กีารอบรมประจ าปีในหัวขอ้ดังกล่าวใหแ้ก่กรรมการ ฝ่ายบรหิาร และ
พนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะตอ้งลงลายมอืชือ่รับทราบไวเ้ป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลซึง่ตนไดรั้บทราบจากการ
ปฏบิตังิานเพือ่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวัโดยไมช่อบ  

 5.2 ส าหรับกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทตอ้งจัดท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยแ์ละรายงานต่อส านักงาน
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และก าหนดหา้ม
ไมใ่หก้รรมการ และผูบ้รหิาร น าขอ้มลูภายในทีม่สีาระส าคัญของบรษัิทซึง่ยังไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช ้เพือ่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ซึง่รวมถงึการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบรษัิท โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งงดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบรษัิทในช่วง
ระยะเวลา 30 วนั กอ่นการเปิดเผยงบการเงนิรวมถงึขอ้มลูส าคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบรษัิทใหแ้กส่าธารณชน 

 5.3 ส าหรับบรษัิทยอ่ยของบรษัิทก็ตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบปฏบิัตขิองบรษัิท และประมวลระเบยีบปฏบิัตแิละจรยิธรรมดว้ย โดย
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทไดน้ าหลกัการดงักลา่วไปประกาศเป็นระเบยีบภายในของตนเอง 

 

 6) คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

 

 


