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ส่วนที' 1  การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาล

ไทยโดยกระทรวงการคลงัได้ร่วมทุนกบัภาคเอกชน อนัประกอบด้วยบริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั และบริษทั  

โซจิทซึ คอร์ปอเรชัPน (เดิมคือ บริษทั นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชัPน จาํกดั)  และบริษทั เซ็นทรัลกล๊าส จาํกดั (ปัจจุบนั

เป็นทีPปรึกษาทางวชิาการและเทคนิคของบริษทั) ประเทศญีPปุ่น ก่อตัVงบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั ขึVนเมืPอวนัทีP 6 

มีนาคม 2516 ดว้ยเงินทุนจดทะเบียนเริPมแรก 120 ลา้นบาท ซึP งต่อมาบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เมืPอเดือนตุลาคม 2534 ดว้ยทุนจดทะเบียน 700 ลา้นบาท และในปี 2536 บริษทั ไดแ้ปลงสภาพ

เป็น “บริษทัมหาชน” ดว้ยทุนจดทะเบียนทัVงสิVน 2,000 ลา้นบาท 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีทีPใหญ่ทีPสุดในประเทศไทย  

บริษทัมีโรงงานขนาดใหญ่ทีPทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 2 แห่ง โรงงานแห่งแรก ตัVงอยู่ทีPอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงานแห่งทีP 2 ตัVงอยูที่P อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยมีกาํลงัการ

ผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตันและ 350,000 เมตริกตัน ตามลาํดับ รวมกาํลังการผลิตทัV งสิVนปีละ 1.2 ล้าน

เมตริกตนั   

 

 1.1 วสัิยทศัน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

วิสัยทศัน์ของบริษทั คือ ทีPหนึP งในใจเกษตรกร “เรามุ่งมัPนทีPจะเป็นทางเลือกอนัดบัแรกของเกษตรกรใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการทีPมีคุณภาพ ซึP งจะช่วยเพิPมคุณภาพและผลผลิตใน

การเพาะปลูก” 

เพืPอใหบ้รรลุเป้าหมายขา้งตน้ บริษทัจึงไดก้าํหนดพนัธกิจของบริษทัดงันีV  

1. มุ่งมั'นสร้างคุณค่า 

เรามุ่งมัPนทีPจะสร้างคุณค่าใหม่ๆใหก้บัเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการทีPเหนือกวา่ ซึP งจะถูกคิดคน้และพฒันาอยา่งต่อเนืPองเพืPอเพิPมผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะ

ครอบคลุมไปยงัเกษตรกรทัPวทัV งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิPมขึVนอีกเพืPอยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าใน

อุตสาหกรรมการเกษตร 

2. พฒันาคนของเรา 

เรามุ่งมัPนทีPจะพฒันาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวฒันธรรมองค์กรทีP

พนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพฒันาองค์กรของเราอย่างต่อเนืPองเพืPอรับมือกับการ

เปลีPยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
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3. เอาใจใส่ต่อสังคม 

เรามุ่งมัPนทีPจะทาํใหก้ระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิPงแวดลอ้ม มีความย ัPงยนื และสร้าง

อิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนาํเอาแนวคิดการเป็นสมาชิกทีPดีของสังคมและการพฒันาอย่างย ัPงยืนมาใช้

ร่วมกบัการดาํเนินธุรกิจของเรา 

  

1.2 การเปลี'ยนแปลงและพฒันาการที'สําคญั 

 

ในปี 2560 บริษทัมีพฒันาการทีPสาํคญัดงันีV  

 

การประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ 

ตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษทัไปยงัประเทศเพืPอนบา้น บริษทัไดด้าํเนินการจดัตัVง บริษทั ไทย

เซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) สาขาย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพืPอดาํเนินการทาง

การตลาดรวมถึงวิจยัและพฒันาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ในปีเดียวกนั นอกจากนีVบริษทัไดจ้ดัตัVง บริษทั ทีซีซีซี 

เมียนมาร์ จาํกดั ซึP งเป็นยอ่ยของบริษทัเพืPอดาํเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอยา่งเตม็รูปแบบไดแ้ก่นาํเขา้ปุ๋ยเคมีจากประเทศไทย 

บรรจุและจดัจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศเมียนมาร์ มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่าห์สหรัฐโดยบริษทัถือ

หุน้ในบริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จาํกดัเป็นจาํนวนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัVงหมด 

ในปี 2560 บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จาํกดัอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลงัสินคา้บรรจุปุ๋ยเคมีซึP งตัVงอยู่ทีPเขต

เศรษฐกิจพิเศษติลาว่า ย่างกุง้ บนเนืVอทีP 20 ไร่ มีความจุสินคา้ประมาณ15,000 เมตริกตนั โดยตวัคลงัสินคา้ได้

ก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2560 และอยูร่ะหวา่งการติดตัVงเครืPองจกัรในการบรรจุปุ๋ย คาดวา่บริษทั ทีซีซีซี 

เมียนมาร์ จาํกดั จะสามารถเริPมดาํเนินกิจการไดใ้นตน้ปี 2561 ทัVงนีV ขึVนอยูก่บัการไดรั้บใบอนุญาตต่างๆ ทีPเกีPยวขอ้ง

กบัการดาํเนินกิจการดว้ย 

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม BS OHSAS 18001 

บริษทัไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจาก 

British Standards Institution (BSI) โดยใบรับรองมาตรฐานนีV มอบให้แก่โรงงานพระประแดงและโรงงานนคร

หลวงสาํหรับการจดัทาํขอ้แนะนาํการปฏิบติังานเพืPอเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน จดัอบรมความปลอดภยัใหแ้ก่

พนกังาน รวมทัVงการเกบ็สถิติอุบติัเหตุทีPเกิดขึVนภายในโรงงาน และอตัราการบาดเจบ็เนืPองจากการทาํงาน เพืPอเป็น

การปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัททีPคาํนึงถึงความปลอดภัยในการ

ปฏิบติังานของพนกังานเป็นสาํคญั 
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รางวลัดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้ 

บริษทัไดรั้บรางวลัดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้ 5A จงัหวดั

สมุทรปราการ โรงงานพระประแดง ในงาน EIA Monitoring Awards ประจาํปี 2559 จดัโดยสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ซึP งหลกัเกณฑใ์นการ

มอบรางวลัจะคัดเลือกจากสถานประกอบการทีPปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิPงแวดลอ้มและมีการจดัการสภาพแวดลอ้มทีPดี รางวลันีVแสดงใหเ้ห็นถึงมุ่งมัPนพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันา

ชุมชนและสิPงแวดลอ้มอยา่งย ัPงยนืซึP งเป็นเป้าหมายของบริษทัอีกดว้ย 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 

 
   

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษทัไม่มีความสัมพนัธ์หรือตอ้งพึP งพิงทางการเงิน ทางเทคนิค การจดัหาวตัถุดิบ การใช้ตราสินคา้

ร่วมกนั  หรือตอ้งแข่งขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

โครงสร้างรายได้และการถือหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทั 

 

โครงสร้างรายไดแ้ละการถือหุน้ (ณ 31 ธนัวาคม 2560) 
          (หน่วย :  ลา้นบาท) 

 ชืPอบริษทั ก่อตัVงแมืPอ ประเภท

กิจการ 

% การถือ

หุน้ 

ทุนจด

ทะเบียน 

เรียก

ชาํระ 

2560 2559 2558 

       รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จาํกดั (มหาชน) 

6 มีนาคม 

2516 

ปุ๋ ยเคมี    - 1,754 1,754 11,149.61 95.43 12,252.51 96.43 12,500.69 96.37 

             

 บริษทัย่อยและบริษทัร่วม            

1 บริษทั เอม็ซี อะโกร- เคมิ

คลั จาํกดั 

22 มกราคม 

2531 

โรงงานผสม

และบรรจุ 

99.99 50 50 411.03 3.52 336.88 2.65 349.13 2.69 

2 บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 14 

กมุภาพนัธ์ 

2517 

คลงัสินคา้เคมี

เหลว 

51.00 125 125 121.27 1.04 116.04 0.91 120.02 0.93 

3 บริษทั เซ็นทราปิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

16 มกราคม 

2518 

ซืVอขาย  49.00 200 200 0.92 0.01 0.89 0.01 1.09 0.01 

4 บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ 

จาํกดั 

3 ตุลาคม 

2559 

นาํเขา้ปุ๋ ยเคมี 99.99 $      12.5* $12.5* 1.01 0.01 - - - - 

 รวม      11,683.84 100.00 12,706.32 100.00 12,970.93 100.00 

 หมายเหตุ     *ดอลล่าร์สหรัฐ         

 

 2.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

  2.1.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษทั 

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมีทีPมีคุณภาพไดม้าตรฐานทดัเทียมกบั

ปุ๋ยนาํเขา้จากต่างประเทศ ซึP งประกอบดว้ยธาตุอาหารหลกั คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม 

(K2O) และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กาํมะถนั (S) เป็นตน้ นอกจากนีV ยงัมีธาตุอาหารเสริม เช่น 

โบรอน (B) อีกดว้ย ซึP งจะทาํใหพ้ืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึPง ปุ๋ยเคมี “ ตราหัววัว-คัน

ไถ” ทีPบริษทั ผลิตมีคุณภาพตามทีPไดขึ้Vนทะเบียนไวก้บักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นทีPนิยม แพร่หลายใน

พืVนทีPเกษตรกรรมทัPวประเทศ นานเกือบ 40 ปี การใชปุ๋้ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาทีPเหมาะสม จะช่วยทาํให้

ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นทีPตอ้งการของตลาด อีกทัVงเมืPอผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิPมพูนรายไดใ้ห้กบั

เกษตรกรไทย และก่อใหเ้กิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย 
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นอกจากนีV   โรงงานพระประแดง ทีPอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ มีกาํลงัการผลิต

ปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตนั และมีคลงัสินคา้ทีPสามารถเก็บวตัถุดิบได ้100,000 เมตริกตนั พร้อมทัVงมีท่าเรือขนาด

ใหญ่ทีPมีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดบันํV าทะเลตํPาสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทร

ขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตนั ไดพ้ร้อมกนั 2 ลาํและขนถ่ายวตัถุดิบไดถึ้งวนัละ 6,000 เมตริกตนั สาํหรับ

กระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ทีPมีตน้ทุนตํPาและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็น

เชืVอเพลิงแทนนํV ามนัเตาตัVงแต่ปี พ.ศ. 2550 และบริษทัไดท้าํการติดตัVงหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 

เมกกะวตัต ์เพืPอใชภ้ายในโรงงานและขายส่วนทีPเหลือให้กบัการไฟฟ้านครหลวง อีกทัVงนาํความร้อนซึP งเป็นผล

พลอยไดจ้ากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใชใ้นการผลิตปุ๋ยซึP งมีส่วนช่วยในการทีPลดตน้ทุนการผลิตดา้นการ

ใชพ้ลงังานลงได ้อนัมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึPงตัVงแต่ปีพ.ศ. 2556 

สาํหรับโรงงานนครหลวง ทีPอาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีกาํลงัการผลิตปุ๋ยปีละ 

350,000 เมตริกตนั และมีคลงัสินคา้ทีPสามารถเกบ็วตัถุดิบได ้90,000 เมตริกตนั นอกจากนีV ยงัมีท่าเรือทีPมีความยาว 

189 เมตร หนา้ท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดบันํV าทะเลตํPาสุด สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ขนาด 500 – 2,500 

เมตริกตนั ไดพ้ร้อมกนั 3 ลาํ ตลอดจนขนถ่ายวตัถุดิบและขนถ่ายสินคา้นาํเขา้ต่างๆไดว้นัละ 4,000 เมตริกตนั และ

ไดเ้ปลีPยนการใชเ้ชืVอเพลิงเพืPอการผลิตไอนํV า โดยการใชก้๊าซแอลพีจีซึP งมีความสะอาดและเป็นมิตรกบัสิPงแวดลอ้ม

เป็นเชืVอเพลิงทดแทนนํVามนัเตาทีPใชอ้ยูเ่ดิม 

ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินคา้ ห้องปฏิบติัการทัVงสองโรงงานของบริษทัไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึP งมัPนใจไดว้่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล 

นอกจากนัVนทัVงสองโรงงานของบริษทัยงัไดรั้บการรับรองให้เป็นห้องปฏิบติัการทีPสามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี

สําหรับขึVนทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยงัให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกดว้ย 

สําหรับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีทัV ง 2 แห่ง ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดบั 2 ซึP งเราอยูใ่นขัVนตอนดาํเนินการเป็นระดบั 3 ในอนาคตอนัใกลนี้V  

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนีV  เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึP งไดก้าํหนดไว ้5 ระดบั เพืPอประเมิน

และรับรองโรงงานทีPเป็นมิตรกบัสิPงแวดลอ้มและสงัคม 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์เป็นปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ชนิดเม็ด (GRANULAR) ส่วน

ปัจจยัสําคญัทีPมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จาํกดัการประกอบธุรกิจนัVนไม่มีเพราะทางราชการยงัคงสนบัสนุน

การใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรอยู ่ 

                   ปุ๋ ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ทีPบริษทั ผลิต เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด N-P-K ทีPมีธาตุอาหาร

หลกัของพืช คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส P2S5, โปแทสเซียม (K2O) นอกจากธาตุอาหารหลกัแลว้ ยงัสามารถ

ผลิตปุ๋ยเคมีทีPมีธาตุอาหารรองและอาหารเสริม เพืPอให้เหมาะสมกบัพืชบางชนิดเช่น ตน้ยาสูบ เป็นตน้ เกรดหรือ

สูตรปุ๋ยทีPบริษทั ผลิตขึVน บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ประทบัตรา “หัวววั-คนัไถ” และตราอืPน ๆ ของบริษทั 

สามารถใชไ้ดก้บัพืชต่าง ๆ เช่น 
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ปุ๋ ย N-P-K ผลติภณัฑ์คุณภาพตราหัวววั-คนัไถ 

 

ปุ๋ยผลไม ้ 

สูตร อตัรา ระยะทีPใส่ 

15-15-15 พรีเมียม 1-2 กก./ตน้/ปี การเจริญเติบโตทัPวไป / ฟืV นตน้ / บาํรุงตน้ – ใบ 

8-24-24 พรีเมียม 1-2 กก./ตน้/ปี การออกดอกติดผล / ขยายผล 

13-13-21 พรีเมียม 1-2 กก./ตน้/ปี เร่งผลและปรับปรุงคุณภาพ 

รวมกนัไม่เกิน 5 กก./ตน้/ปี   

 

ปุ๋ยผกั-ไมด้อกไมป้ระดบั  

สูตร อตัรา ระยะทีPใส่ 

15-15-15 รัสเซีย 

16-16-16 รัสเซีย 

30-50 กก./ไร่ 

รองกน้หลุม 

ครัV งแรกหวา่นใหท้ัPวแปลงหรือรองกน้หลุมก่อนปลูก หรือ

ห่างจากตน้ 25-50 ซม.  

ครัV งต่อไปหวา่นใหท้ัPวแปลงหลงัจากใส่ปุ๋ยครัV งแรก 15-30 วนั 

 

ปุ๋ยออ้ย  

สูตร อตัรา ระยะทีPใส่ 

16-12-8, 16-16-8, 18-12-6, 

25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม 

40-50 กก. /ไร่ 

 

ครัV งทีP 1อ้อยปลูก รองกน้ร่องพร้อมปลูก หรือหลงัปลูก 1 เดือน 

             อ้อยตอ ใส่หลงัแต่งตอ 1 เดือน 

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 

21-7-18, 12-10-18 พรีเมียม, 

13-13-21 พรีเมียม 

40-50 กก./ไร่ ครัV งทีP 2 เมืPอออ้ยอาย ุ2-3 เดือน 

หมายเหตุ : ควรกาํจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
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ปุ๋ยขา้ว 

สูตร อตัรา ระยะทีPใส่ 

ดนิเหนียว 

16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 

25-7-7 

ดนิทราย 

16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 

25-7-7 

25-40 กก./ไร่ นาหว่าน 

ครัV งทีP 1 ใส่เมืPอตน้พืชอาย ุ20-30 วนั หรือใส่รองพืVนก่อนปลูก 

ครัV งทีP 2 ใส่หลงัจากใส่ครัV งแรก 30 วนั  

นาดาํ 

ครัV งทีP 1 ใส่หลงัปักดาํ 5 – 7 วนั 

ครัV งทีP 2 ใส่หลงัจากใส่ครัV งแรก 30 วนั 

 

ปุ๋ยขา้วโพด 

สูตร อตัรา ระยะทีPใส่ 

ดนิเหนียว 

16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 

25-7-7 

ดนิทราย 

16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 

25-7-7 

30-40 กก./ไร่ ครัV งทีP 1 ใส่หลงัปักดาํ 5 – 7 วนั หรือใส่รองพืVนก่อนปลูก 

ครัV งทีP 2 ใส่หลงัจากใส่ครัV งแรก 30 – 45 วนั 

 

ปุ๋ยมนัสาํปะหลงั  

สูตร อตัรา ระยะทีPใส่ 

16-8-8, 16-12-8, 18-12-6, 

25-7-7 

30-40 กก./ไร่ 

 

ครัV งทีP 1 ใส่รองพืVนแลว้กลบดินก่อนวางท่อนมนั หรือหลงั

ปลูก 1 เดือน 

 

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 

21-7-18, 12-10-18 พรีเมียม, 

15-15-15 พรีเมียม 

30-50 กก./ไร่ ครัV งทีP 2 ใส่หลงัปลูก 2-3 เดือน  

 

หมายเหตุ : ควรกาํจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
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ปุ๋ยยางพารา  

สูตร อตัรา อายยุางพารา 

16-8-4, 25-7-7 0.2-0.4 กก./

ตน้/ปี 

ตํPากวา่ 3.5 ปี 

14-4-9, 18-4-5, 20-8-20 0.6-0.8 กก./

ตน้/ปี 

3.5-7 ปี 

15-7-18,  21-7-14, 21-7-18 1-1.5 กก./ตน้/ปี 7 ปีขึVนไป หรือหลงัเปิดกรีด 

 

ปุ๋ยปาลม์นํVามนั 

ปีทีP สูตร อตัรา ปุ๋ยเสริม 

1 ปี 25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม 1.5 กก./ตน้/ปี - กีเซอร์ไรท ์0.2 กก./ตน้/ ปี 

2-4 ปี 12-9-21, 20-8-20, 21-7-14,  

21-7-18, 13-13-21 พรีเมียม 

3.5-6 กก./ตน้/ปี - กีเซอร์ไรท ์0.4-1 กก./ตน้/ ปี 

- โบแรกซ์ 35-100 กรัม/ตน้/ปี 

5 ปี ขึVนไป 12-9-21, 13-13-21, 20-8-20,  

21-7-18 

5-7.5 กก./ตน้/ปี 

 

- 0-0-60 อตัรา 1-2 กก./ตน้/ปี 

- กีเซอร์ไรท ์อตัรา 1 กก./ตน้/ปี 

- โบแรกซ์ 150 กรัม/ตน้/ปี 

หมายเหตุ : การใส่ปุ๋ยแต่ละครัV ง ใหเ้ลือกสูตรใดสูตรหนึPง 

   

นอกจากผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีแลว้ บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ยงัเป็นผู ้

นําเข้าและจาํหน่ายสารอารักขาพืชหรือเคมีใช้ในทางการเกษตร (Agro-chemicals) ซึP งประกอบด้วยสารเคมี

ป้องกนัและกาํจดัแมลง (insecticides) สารเคมีป้องกนัและกาํจดัโรคพืชซึP งเกิดจากเชืVอรา (fungicides) สารเคมี

ป้องกนัและกาํจดัโรคพืชทีPเกิดจากเชืVอแบคทีเรีย (bactericides) และสารเคมีกาํจดัวชัพืช (herbicides) ประโยชน์

ของสารเคมีเหล่านีV คือป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชทีPมาทาํลายพืชผลหรือเบียดเบียนพืชทาํให้ผลผลิตเสียหาย ส่วน

สารจาํพวกฮอร์โมน (hormone & plant regulators) ช่วยในการเพิPมผลผลิตและคุณภาพของพืช 

 

  ส่วนการบริการหลัก คือการให้ความรู้และความเขา้ใจในการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีป้องกนัและ

กาํจดัศตัรูพืชอยา่งถูกวิธี เพืPอมิให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผูใ้ช ้ผูบ้ริโภคผลผลิตทางการเกษตร และผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม   
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2.1.2 ลกัษณะผลติภณัฑ์ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทั ลกัษณะการทาํธุรกจิ ทีPอยู ่

บริษทั เอม็ซี อะ

โกร-เคมิคลั จาํกดั 

 

นาํเขา้และจาํหน่ายสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชทีPใชใ้นการเกษตร สาธารณสุขและ   

ปศุสตัว ์ บริการผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร   

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  ยงัไม่มีนโยบายทีPจะจ่ายเงินปันผล 

581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 

12 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลแพรกษา อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  

 

บริษทั เอน็. ไอ. 

เอม็. จาํกดั 

 

ดาํเนินธุรกิจคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพืPอใหเ้ช่าเกบ็วตัถุดิบเคมีภณัฑเ์หลว ทีPใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมทัPวไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:   ถา้มีกาํไรโดยทัPวไปจะจ่ายเงินปันผล 

205 อาคารยไูนเตด็ฟลาวมิลล ์ชัVน 8 

ถนนราชวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร 10100 

บริษทั เซ็นทราปิค 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกและจดัจาํหน่ายปุ๋ย เคมีเกษตร ผลิตภณัฑเ์คมี โลหะ เป็นตน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  ไม่มี 

180-184 ถนนราชวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร 10100  

บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. 

เมียนมาร์ จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:  ไม่มี 

แปลงเลขทีP ซี-15 และ ซี-18 เขต

เศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา ยา่งกุง้ 

ประเทศเมียนมาร์ 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  

 2.2.1 การตลาด 

  บริษทัแบ่งการจาํหน่ายปุ๋ยเคมีให้กบัลูกคา้เป็น 2 ลกัษณะ คือ จาํหน่ายเงินสดและ จาํหน่ายแบบ

เครดิต โดยลูกคา้ทีPซืVอเงินสดจะไดร้าคาทีPถูกกว่าซืVอเป็นเครดิต การซืVอดว้ยเงินสดอาจจะหมายถึงการโอนเงินทนัที

หรืออาจจะหมายถึงการโอนเงินหรือส่งดราฟภายใน 7 วนั ส่วนการขายเป็นเครดิตนัVน ระยะเวลาการชาํระเงินจะยาว

หรือสัVนขึVนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น การแข่งขนั สูตรปุ๋ย ความน่าเชืPอถือของลูกคา้ และฤดูกาล ซึP งมีผลต่อกลยทุธ์

การตลาดของบริษทั  

 

       จากการทีPปุ๋ยเป็นสินคา้ทีPจดัอยู่ในประเภทสินคา้ตามฤดูกาล โดยในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงทีPมี

ยอดขายมากทีPสุด  ดงันัVนฤดูกาลจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดของบริษทั 
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(1) กลยทุธ์ทางการตลาด 

กลยทุธ์การตลาดของบริษทัประกอบดว้ย 

 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ บริษทัเน้นการผลิตและการนาํเขา้ ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรทีPมีคุณภาพดี  

เป็นทีPยอมรับของผูใ้ช ้เพืPอให้พืชเจริญงอกงาม แขง็แรงไดผ้ลผลิตทีPดีมี

คุณภาพสูง และมีผลผลิตต่อหน่วยสูง 

 กลยทุธ์ดา้นราคา บริษทัมีนโยบาย ให้เกษตรกรไดใ้ชปุ๋้ยเคมีและเคมีเกษตรทีPมีคุณภาพดี

ราคาถูก  เพืPอช่วยเพิPมผลผลิตให้เกษตรกรอนัจะนาํไปสู่ศกัยภาพการ

แข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

 กลยทุธ์ดา้นสถานทีP บริษัทจัดให้มีช่องทางการจาํหน่ายทัPวประเทศ โดยผ่านทางผูแ้ทน

จาํหน่ายเพืPอให้เกษตรกรสามารถซืV อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

 กลยทุธ์การส่งเสริม 

การตลาด 

บริษทัจดัให้มีการส่งเสริมการจาํหน่ายอยา่งต่อเนืPอง เพืPอให้ตราสินคา้

ของบริษทัอยูใ่นความนิยมและความตอ้งการของเกษตรกร โดยบริษทั 

ได้จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด  โดยดําเนินการทัV งระดับตัวแทน

จาํหน่าย ลูกคา้รับช่วงและเกษตรกร โดยใชว้ธีิต่างๆ ดงันีV .- 

  -  การโฆษณา  ทางสืPอต่างๆ ทัVงโทรทศัน ์วทิย ุและ หนงัสือพิมพ ์

  -  การจบัรางวลั ทัVงระดบัลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ลูกคา้รับช่วง และ

เกษตรกร 

  - จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร และประชุมลูกค้า  อย่างสมํP าเสมอ 

โดยเฉพาะการประชุมเกษตรกรซึP งมีการจดับ่อยครัV ง  โดยในการ

ประชุมแต่ละครัV ง จะมีการให้ความรู้ดา้นการเกษตรและจาํหน่าย

ปุ๋ยและหรือเคมีเกษตรในราคาพิเศษใหก้บัเกษตรกร 

  -  การติดป้ายโปสเตอร์โฆษณาสินค้าในทีP ต่างๆ  การติดป้ายผา้ 

BANNER ตามร้านลูกคา้ การพิมพใ์บปลิวแนะนาํปุ๋ยและหรือเคมี

เกษตรใหเ้กษตรกรทราบ 

  - การใหค้วามร่วมมือในการประชุมวชิาการต่างๆ 

 บรรจุภณัฑ ์ บริษทัให้ความสําคญักบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความสวยงาม

และทนัสมยั โดยไดท้าํการออกแบบกระสอบบรรจุปุ๋ย และภาชนะใส่

เคมีเกษตร ให้มีความสวยงามและเป็นไปตามความต้องการของ

เกษตรกรนอกจากนีV ก็ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในการจดัเก็บ และ

ขนส่งดว้ย 
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(2) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 

ลกัษณะการจดัจาํหน่ายและการกาํหนดราคา 

                บริษทัจาํหน่ายสินคา้เป็นหน่วยเมตริกตนั โดยเสนอราคาขายต่อเมตริกตนั ในหนึPง

เมตริกตนัจะมีสินคา้จาํนวน 20 กระสอบ ซึP งในแต่ละกระสอบจะบรรจุปุ๋ยกระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยทัPวไป

ลูกคา้รายเล็กก็จะสัPงครัV งละ 1 คนัรถบรรทุก ซึP งในการสัPงแต่ละครัV งจะเป็นหลายสูตรหรือสูตรเดียวก็ได  ้และ

จาํนวนกีPเมตริกตนัก็ได  ้ขึVนอยู่กบันํV าหนักบรรทุกของแต่ละคนั ทัVงนีV ระบบการจาํหน่ายปุ๋ยคลา้ยกบัระบบการ

จาํหน่ายปูนซีเมนต ์คือ จะจาํหน่ายเป็นตัnวใบขนสินคา้ใหลู้กคา้ ลูกคา้สามารถนาํตัnวนีV ไปจาํหน่ายต่อได ้หรือนาํมา

ขนเองโดยให้รถบรรทุกถือตัnวมารับปุ๋ยจากคลงัสินคา้ของบริษทั ราคาจาํหน่ายจะเป็นราคา ณ คลงัสินคา้ของ

บริษทั  การจาํหน่ายจะมีทัVง 2 ลกัษณะคือ การชาํระเงินสดและการชาํระแบบเครดิต  โดยราคาเงินสดจะถูกกว่า

ราคาเครดิต   

               ในส่วนของราคาจาํหน่ายจะเป็นราคาทีPไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงพาณิชยต์าม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 ซึP งยกเลิกกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดราคาสินคา้และ

ป้องกนัการผกูขาด  

 

(3) ช่องทางการจาํหน่าย 

 

         บริษทั มีตวัแทนจาํหน่ายอยูท่ ัPวทุกภาคของประเทศ  

หลกัเกณฑก์ารแต่งตัVงตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัมีดงันีV  

(ก)       เขตนัV นจะต้องไม่มีตัวแทนจาํหน่ายเดิมอยู่หรือถ้ามีก็เป็นตัวแทนจาํหน่ายทีPมี

ศกัยภาพการขายไม่กวา้งนกั 

(ข) เขตการคา้ของตวัแทนทีPจะเปิดใหม่จะตอ้งไม่ซํV าซอ้นกบัตวัแทนเดิม 

(ค) ฐานะการเงินดีตามปริมาณธุรกิจทีPจะทาํกบับริษทั 

(ง) เป็นบุคคลหรือบริษทัทีPมีความน่าเชืPอถือและไม่ประกอบกิจการ หรือกระทาํ

การ ใดๆ ทีPผดิกฎหมาย 

(จ)        มีความสามารถซืVอสินคา้เป็นเงินสดไดใ้นปีแรก แต่หากตอ้งการซืVอสินคา้เป็น

เครดิตจะตอ้งทาํหนงัสือคํVาประกนัธนาคาร (Bank Guarantee) หรือมีหลกัทรัพยค์ ํVาประกนัทัVงนีV จะขึVนอยูก่บัการ

พิจารณาของบริษทัตามความเหมาะสม 
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      แผนภาพช่องทางการจาํหน่ายของบริษทั 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)   ลกัษณะของลูกคา้ 

 

ลกัษณะของลูกคา้และความสมัพนัธ์ 

    กลุ่มธุรกจิซึ'งเป็นลูกค้าของบริษทั  

   

    สถาบันการเกษตร 

1. ธุรกิจขายเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมี 1. สหกรณ์การเกษตร 

2. ธุรกิจขายปุ๋ยเคมี 

 

2. กลุ่มเกษตรกร 

3. ธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง 3. กลุ่มทาํนาต่างๆ 

4. ธุรกิจขายปลีกเบด็เตลด็  

5. ธุรกิจร้านขายยา  

6. ธุรกิจพืชไร่  

7. กิจการโรงสีขา้ว  

 

 

 

 

 

 

    ต่างประเทศ TCCC ยีPปัV ว 

สถาบนั

เกษตรกร 
ซาปัV ว เกษตรกร 

ลูกไร่ อุตสาหกรรมเกษตร 
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(5) โครงสร้างรายไดที้Pเกิดจากการขายในระยะ 3 ปีทีPผา่นมา 

 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

 มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ       

      จาํแนกตามผลิตภณัฑ ์       

           ปุ๋ยเคมี 10,235.51 92.90 10,952.12 92.50 11,495.76 94.68 

 รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 10,235.51 92.90 10,952.12 92.50 11,495.76 94.68 

 มูลค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ       

      จาํแนกตามผลิตภณัฑ ์       

           ปุ๋ยเคมี 784.28 7.10 887.82 7.50 645.90 5.32 

 รวมมูลค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ 784.28 7.10 887.82 7.50 645.90 5.32 

 มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ       

           ปุ๋ยเคมี 11,019.79 100.00 11,839.94 100.00 12,141.65 100.00 

 รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

11,019.79 100.00 11,839.94 100.00 12,141.65 100.00 

 อตัราเพิ'ม (ลด) ของมูลค่าการจาํหน่าย (%)  (6.90)  (2.48)  (16.02) 

 

2.2.2    ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยปี พ.ศ. 2560 

เศรษฐกิจไทยขยายตวัไดดี้กวา่ทีPคาดในปี 2560 แมก้ารใชจ่้ายของรัฐบาลจะมีไม่มากนกั

หากเทียบกบัปี 2559 แต่ภาคการท่องเทีPยวทีPเติบโตขึVนและการเพิPมขึVนของการส่งออกในช่วงครึP งหลงัของปีอนัเป็น

ผลมาจากเศรษฐกิจโลกทีPดีขึVน ช่วยเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนีV  การฟืV นตวัในการบริโภคและการลงทุน

ของภาคเอกชนซึP งเกิดจากความเชืPอมัPนทีPสูงขึVนทาํให้การขยายตวัมีความชดัเจนมากขึVน ดว้ยเหตุผลนีV  ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยเพิPมขึVนร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยเป็นการขยายตวัมากทีPสุดในรอบ 4 ปี 

   ภาคเกษตรกรรมในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 6.2 จากปีก่อนหนา้ การเพิPมขึVนนีV เป็นผลมา

จากเงืPอนไขในการเพาะปลูกทีPดีขึVนโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่นํV าเจา้พระยาเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ตอนบน นอกจากนีV  การฟืV นตวัของเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้ของไทย เช่น ญีPปุ่น จีนสหภาพยโุรป และสหรัฐฯ ช่วย

กระตุน้ความตอ้งการสินคา้เกษตรส่งออกของไทยให้เพิPมมากขึVน ในส่วนของการผลิตดา้นการเกษตร มีการ

ขยายตวัร้อยละ 5.87 ในขณะทีPราคาสินคา้เกษตรลดลงร้อยละ 2.74 จากปีก่อนหน้า ดงันัVน แมผ้ลผลิตทางการ

เกษตรจะมีมากขึVน แต่ดว้ยราคาทีPลดลงทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรในปี 2560 เพิPมขึVนเพียงร้อยละ 2.97 เท่านัVน 
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อตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมปีี 2560 

   ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมียงัคงไม่เปลีPยนแปลงอยู่ทีP 4.6-4.7 ลา้นเมตริกตนั ในปี 2560 แม้

ผลผลิตทางการเกษตรจะมีการขยายตวั แต่มีหลายปัจจยัทีPยงัคงเป็นแรงกดดนัเชิงลบต่อความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี 

ประการแรก ราคาผลผลิตทีPตกตํPา ทัVงราคา ขา้ว ยางพารา และปาลม์นํV ามนั ซึP งลดแรงจูงใจของเกษตรกรทีPจะใช้

ปุ๋ยเคมีลง นอกจากนีV  การควบคุมของภาครัฐในการปลูกขา้วโพดในเขตพืVนทีPสูงทางภาคเหนือตอนบน ยงัส่งผล

กระทบอยา่งมีนยัยะสาํคญัต่อความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี ปัญหานํVาท่วมในหลายพืVนทีP ทัVงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน และภาคใตใ้นช่วงสองเดือนสุดทา้ยของปี เป็นปัจจยัสาํคญัทีPเป็นอุปสรรคต่อ

ความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีในปี 2560 

ในปี 2560 ทางบริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือกบัภาครัฐดา้นนโยบายและในหลายโครงการ 

โดยมีความร่วมมือทีPสําคญั เช่น การฏิบัติตามมาตรการความร่วมมือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมี การเขา้ร่วม

โครงการสานพลงัประชารัฐเพืPอปัจจยัการผลิตทางการเกษตรทีPจดัขึVนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึง

การเขา้ร่วมในโครงการธงฟ้าประชารัฐ ของกระทรวงพานิชย ์เพืPอช่วยเหลือปัจจยัการผลิตทางการเกษตรให้กบั

เกษตรกร 

 

เศรษฐกจิไทยในปี พ.ศ. 2561 

   เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทีPดีขึVนในปี 2561 การเติบโตทีPสูงขึVนสาเหตุหลกัมาจากการ

ขยายตวัทีPเพิPมขึVนของเศรษฐกิจโลก การใชจ่้ายและการลงทุนของรัฐบาล รวมไปถึงความเชืPอมัPนของผูบ้ริโภคเพิPม

มากขึVน อย่างไรก็ตามความเสีPยงต่างๆยงัคงมีอยู่ การเลือกตัVงทีPกาํลงัจะมาถึงมีแนวโน้มทีPจะทาํให้บรรยากาศ

การเมืองในประเทศเปลีPยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม แนวทางนโยบายของสหรัฐฯ 

ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี และการเปลีPยนแปลงนโยบายทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็น

ประเดน็สาํคญัทีPจะตอ้งจบัตามองเนืPองจากประเดน็เหล่านีVสามารถส่งผลกระทบต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 

2561 ได ้

 

อตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมใีนปี พ.ศ. 2561 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการณ์ว่า ภาคการเกษตรของไทยในปี 2561 จะ

ขยายตวัร้อยละ 3.0-4.0 โดยส่วนของการเพาะปลูกจะเพิPมขึVนร้อยละ 3.5–4.5 ตวัเลขเหล่านีV ดูเหมือนว่าจะส่งผลดี

ต่อภาพรวมอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนหลายประการยงัคงมีอยู่ ราคา

วตัถุดิบทีPอยูใ่นช่วงขาขึVนประกอบกบักาํลงัซืVอของเกษตรกรทีPลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรม

ได ้ความผนัผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะขา้ว ออ้ย ยางพารา และปาลม์นํVามนั จะกาํหนดทิศทาง

ของอุตสาหกรรมเนืPองจากราคาสินค้าเกษตรทีPลดลงจะทําให้เกษตรกรไม่ตัดสินใจทีPจะเริP มการเพาะปลูก 

นอกจากนีV  ปริมาณนํV าทีPไม่เหมาะสมและสภาพอากาศทีPไม่เอืVออาํนวย สามารถส่งผลต่อกิจกรรมทางการเกษตร

และทาํใหค้วามตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีในปี 2561 ลดนอ้ยลง 
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 2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

  บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีทีPใหญ่ทีPสุดใน

ประเทศไทย  บริษทัฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ทีPทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 2 แห่ง รวมกาํลงัการผลิตทัVงสิVนปีละ 1.2 

ลา้นเมตริกตนั  

  โรงงานแห่งทีP 1:       284 กม.ทีP 17.5 ถนนสุขสวสัดิq  ต. ปากคลองบางปลากด  

     อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 10290 

     โทรศพัท:์   0-2462-5904,  0-2463-3715-20,  

0-2463-5572-5, 0-2462-7870-7  

     โทรสาร:   0-2816-1276,  0-2816-1263, 0-2816-1268 

  โรงงานแห่งทีP 2:       50 หมู่ 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตาํบลคลองสะแก  

     อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 

               โทรศพัท:์   (035) 359 011-19    

     โทรสาร:   (035) 359 377 

คลงัสินคา้ 

คลงัสินคา้หาดใหญ่ 

124 หมู่ 1 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

โทรศพัท ์ (074) 333-035-7 โทรสาร (074) 333-034  

 

(1) กาํลงัการผลิต: 

การผลิต กาํลงัการผลิต  

         (หน่วย  :  เมตริกตนั) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กาํลงัการผลิตเตม็ทีP 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 

  (2) วตัถุดิบ และผูจ้ดัจาํหน่าย (suppliers):  

      วตัถุดิบและแหล่งทีPมาทีPสาํคญั : 

 Ammonium Sulphate  -  ไทย จีน เกาหลีใต ้

 Urea -  คูเวต อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน บาห์เรน 

 MAP (Mono-Ammonium Phosphate) และ 

DAP (Di-Ammonium Phosphate) 

-  โมร็อกโก ซาอุดิอาระเบีย จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย 

 

 Potassium Chloride -  แคนาดา เยอรมนี ไตห้วนั 

 KAOLIN -  ไทย 
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ดา้นการจดัหาวตัถุดิบ บริษทัสัPงซืVอวตัถุดิบจากทัVงในและต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการนาํเขา้ประมาณ

ร้อยละ 80 ส่วนทีPเหลือเป็นวตัถุดิบทีPจดัหาไดภ้ายในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Kaolin เนืPองจากราคา

วตัถุดิบมีความผนัผวนตามราคาในตลาดโลกซึP งแปรผนัตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกในแต่ละช่วงปี 

อยา่งไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายสัPงซืVอวตัถุดิบจากผูผ้ลิตหลายรายจากหลายภูมิภาคโดยมีการทาํสัญญาระยะยาว

เพืPอลดความเสีPยงในการขาดแคลนวตัถุดิบเพืPอใหไ้ดว้ตัถุดิบในปริมาณทีPเพียงพอกบัความตอ้งการตรงตามคุณภาพ

ทีPกาํหนดไวใ้นราคาทีPเหมาะสม และการสัPงซืVอวตัถุดิบจากบางแหล่งไดจ้ดัซืVอในราคา FOB (Free on Board) และ

จดัเหมาเรือขนส่งมาประเทศไทยเพืPอความไดเ้ปรียบในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

  (3) ขัVนตอนและเทคโนโลยกีารผลิต: 

 

  1. นาํวตัถุดิบแต่ละชนิดเขา้เกบ็ไวใ้นคลงัเกบ็วสัดุ 

 2. ขนยา้ยวตัถุดิบดว้ยสายพาน โดยแยกป้อนเขา้ในอตัราคงทีPไปยงัเครืPองชัPงอตัโนมติัใน

เวลาเดียวกนั 

 3. ส่งเขา้เครืPองผสม (Mixer) ทีPสามารถควบคุมความชืVนและปริมาณนํVาทีPเติม 

 4. เมืPอส่วนผสมไดส้มดุลยแ์ละส่งเขา้เครืPองทาํใหเ้ป็นเมด็ (Granulator) 

 5. ส่งเขา้เครืPองอบ (Dryer) เพืPอใหค้วามชืVนของปุ๋ยอยูใ่นมาตรฐาน (ไม่เกิน 3%) 

 6. เม็ดปุ๋ยทีPอบแห้งแลว้จะส่งผ่านเขา้เครืP องคดัขนาดเม็ด (Screen) เพืPอให้ได้ขนาดตาม

มาตรฐานส่วนเม็ดปุ๋ยทีPไม่ไดข้นาดมาตรฐานจะถูกส่งยอ้นกลบัไปเขา้ขบวนการผลิต

ใหม่อีกครัV ง 

 7. ส่วนเม็ดปุ๋ยทีPไดข้นาดมาตรฐานจะถูกส่งเขา้เครืPองทาํให้เยน็ (Cooler) เนืPองจากปุ๋ยยงัมี

อุณหภูมิสูงและมีการระบายของไอนํV าอยู่ ต้องทาํให้เย็นก่อนเพืPอป้องกันการจบัตวั

กนัเองเป็นกอ้น 

 8. เม็ดปุ๋ยทีPผ่านเครืPองทาํให้เยน็แลว้ส่งไปผ่านมีขบวนการเคลือบผิวเม็ด (Coating) โดย

วิธีการพ่น Spray สารทีPใชเ้คลือบลงบนเม็ดปุ๋ยในปริมาณพอเหมาะ เพืPอป้องกนัการดูด

ความชืVนของตวัปุ๋ยเอง 

 9. นําปุ๋ยทีP ถูกเคลือบแล้วส่งไปเก็บยงัคลังเก็บเม็ดปุ๋ย (Bulk Storage) เพืPอรอการบรรจุ

กระสอบต่อไป 
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กระบวนการผลติและวตัถุดบิ 
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3. ปัจจยัความเสี'ยง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีPยงของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ไดท้บทวนและพิจารณา

ความเสีPยงรวมถึงแนวทางในการบริหารความเสีPยงทีPมีนัยสําคญัต่อองค์กร โดยความเสีPยงทีPมีนัยสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจในปี 2561 มีดงันีV   

 

1. ฤดูกาลและสภาพดนิฟ้าอากาศ 

การใชปุ๋้ยของเกษตรกรเป็นไปตามฤดูกาลเพาะปลูกซึP งโดยทัPวไปความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีมากทีPสุดในช่วง

ฤดูฝน ดงันัVนการเปลีPยนแปลงของฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นปัจจยัทีPมีผลอยา่งมากต่อผลประกอบการ

ของบริษทั จากสภาพการเปลีPยนแปลงทางภูมิอากาศในช่วงหลายปีทีPผ่านมา เช่น ในช่วงปี 2558 – 2559 ภาค

การเกษตรของไทยไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ และปริมาณนํV าในเขืPอนนอ้ยลงและไม่เพียงพอต่อการใชส้าํหรับ

การเพาะปลูกนอกฤดูกาล ทาํใหก้ารเพาะปลูกลดลงหรือตอ้งเลืPอนการเพาะปลูกออกไปโดยเฉพาะขา้วซึP งเป็นพืชทีP

ตอ้งการนํV ามาก นอกจากนีV เหตุการณ์อุทกภยัทีP เกิดขึVนในบางพืVนทีPของประเทศในปี 2558 ทาํให้เกษตรกรทาํ

การเกษตรไดเ้พียงบางส่วน เป็นตน้ สภาพการเปลีPยนแปลงทางภูมิอากาศดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความตอ้งการ

ใชปุ๋้ยเคมีในภาคการเกษตรทีPลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษทัไดติ้ดตามการเปลีPยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอยา่งใกลชิ้ดเพืPอการปรับเปลีPยนแผนการตลาด

และแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ และรักษาระดบัสินคา้คงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทาน

ของตลาดในแต่ละฤดูกาล  

 

2. กาํลงัซื]อของเกษตรกร 

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และการเปลีPยนแปลงราคาของผลิตผลทางการเกษตรของตลาด

ภายใน 

ประเทศและต่างประเทศเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึP งทีPส่งผลกระทบต่อกาํลงัซืVอปัจจยัการผลิตทาง

การเกษตร รวมถึงผลกระทบทีPมีต่อความตอ้งการในการใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกร จากสถานการณ์ปัญหาราคาสินคา้

ทางการเกษตรทีPเกิดจากความไม่สอดคลอ้งระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตรในตลาดส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการซืVอปุ๋ยของเกษตรกร เนืPองจากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํPาทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกร

ลดลง จึงส่งผลต่อกาํลงัซืVอของเกษตรกรและนาํไปสู่ความตอ้งการใชปุ๋้ยทีPลดลงในทีPสุด นอกจากนีV รายไดที้Pลดลง

ของเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการชาํระค่าปุ๋ยของเกษตรกรใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัซึP งอาจ

กระทบต่อเนืPองมายงับริษทัทีPอาจไม่ไดรั้บชาํระหนีVจากตวัแทนจาํหน่ายตามกาํหนดระยะเวลาได ้ 
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การบริหารความเสีPยง 

บริษทัมีผลิตภณัฑห์ลากหลายทีPสามารถรองรับการเพาะปลูกพืชไดห้ลายประเภท เช่น ขา้ว ผกัและผลไม ้

ยางพาราเป็นต้น จึงสามารถกระตุ้นกาํลังซืV อปุ๋ยของเกษตรกรเพืPอสร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้ตลอดทัV งปี 

นอกจากนีV บริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์ของราคาสินคา้การเกษตรอย่างใกลชิ้ดและหันไปมุ่งเน้นการขายไปยงั

พืVนทีPทีPมีกาํลงัซืVอ รวมถึงเฝ้าระวงัและทบทวนวงเงินเครดิตของตวัแทนจาํหน่ายอยา่งสมํPาเสมอเพืPอป้องกนัการเกิด

หนีV เสียหรือการไดรั้บชาํระหนีVไม่ตรงตามกาํหนดเวลา  

 

3. ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

บริษทันาํเขา้วตัถุดิบหลกัทีPใชใ้นการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ดงันัVนความผนัผวนของราคาวตัถุดิบจึง

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการผลิตปุ๋ยเคมีและส่งผลต่อการกาํหนดราคาขายปุ๋ยเคมี และมีผลต่อเนืPองไปถึง

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  โดยปกติแลว้ราคาวตัถุดิบทีPนาํเขา้จากต่างประเทศจะผนั

ผวนตามราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ซึP งถูกกาํหนดโดยหลายปัจจยัทีPยากต่อการควบคุมเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก 

สภาวะอากาศ ราคาพืชผล และราคานํV ามนั เป็นตน้ ทัVงนีV  ยงัรวมถึงการเก็งกาํไรจากการเปลีPยนแปลงราคาของ

ปุ๋ยเคมีดว้ยเช่นกนั โดยหากบริษทัสามารถกาํหนดราคาขายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีPยนแปลงของตน้ทุนการ

ผลิตทีPมีความผนัผวนได ้การเปลีPยนแปลงของราคาวตัถุดิบอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัไม่มาก

นัก แต่ด้วยปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ .ศ.2542 ซึP ง

คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์(“คณะกรรมการกลางฯ”) 

ไดอ้อกประกาศแนะนาํราคาจาํหน่ายสาํหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร ซึP งผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีตอ้งจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรทีPกาํหนดไว้

ไม่เกินราคาทีPคณะกรรมการกลางฯ กาํหนด เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกลางฯ ดงันัVนราคาวตัถุดิบใน

การผลิตปรับตวัสูงขึVน บริษทัจึงไม่สามารถปรับราคาจาํหน่ายปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกลไกของตลาดได ้เนืPองจาก

มาตรการควบคุมราคาดงักล่าว และอาจส่งผลใหก้ารจาํหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษทัไม่สะทอ้นราคาตน้ทุนทีPแทจ้ริงได ้

ซึP งทาํใหบ้ริษทัอาจมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามทีPประมาณการไว ้

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษทัได้บริหารความเสีP ยงต่อความผนัผวนของราคาวตัถุดิบโดยการควบคุมระดบัสินคา้คงคลงัทัV ง

วตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปให้อยูใ่นปริมาณทีPเหมาะสม โดยบริษทัไดพ้ยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพืPอปรับ

แผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เพืPอสามารถวางแผนการจดัหาวตัถุดิบและคงระดบัวตัถุดิบ

ในระดบัทีPเหมาะสมเพืPอลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ   

นอกจากนีV  บริษทัไดพ้ยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนทีPแทจ้ริงให้มากทีPสุด โดยหากมี

ปัจจยัใดทีPทาํให้ตน้ทุนการผลิตปุ๋ยสูงขึVนอยา่งมีนยัสําคญั บริษทัจะยืPนต่อคณะกรรมการกลางฯ เพืPอขอให้มีการ

พิจารณาปรับราคาจาํหน่ายปุ๋ย  
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4. นโยบายภาครัฐ 

ดว้ยประเทศไทยมีพืVนฐานทางดา้นเกษตรกรรมและความเป็นอยูข่องประชาชนส่วนใหญ่ขึVนอยูก่บัรายได้

ทางการเกษตร ดงันัVนภาครัฐจึงมีการกาํหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ อยา่งต่อเนืPองเพืPอช่วยเหลือเกษตรกร 

โดยเฉพาะการกาํหนดนโยบายทีPช่วยในการลดตน้ทุนทางการเกษตร ซึP งมาตรการบางอย่างอาจส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น มาตรการของคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการของ

กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย  ์ในฐานะหน่วยงานทีPรับผิดชอบทีPไดข้อความร่วมมือมายงัผูผ้ลิตปุ๋ยเคมี

เพืPอให้ปรับลดราคาขายปุ๋ยเคมีสําหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท โดยการออกมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร

ดังกล่าวอาจสวนทางกับสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบปุ๋ยเคมีในต่างประเทศ จึงอาจส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษทัทีPไม่สะทอ้นถึงกลไกทางการตลาด 

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษทัมีนโยบายใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพืPอช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะเดียวกนับริษทัมีความสามารถ

ในการปรับเปลีPยนแผนการผลิตสินคา้ไดต้ามการเปลีPยนแปลงทางการตลาด โดยหนัไปมุ่งเนน้ทาํการตลาดในสูตร

ปุ๋ยอืPนๆ ทีPไม่ไดอ้ยูภ่ายใตม้าตรการควบคุมราคาของภาครัฐเพืPอช่วยลดผลกระทบทีPเกิดขึVน 

 

5. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี'ยน 

จากการทีPบริษทันาํเขา้วตัถุดิบปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลกั จึงทาํให้หนีV ค่าสินคา้ทีPเกิดขึVนส่วนใหญ่

เป็นเงินสกุลต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลีPยนสกลุเงินต่างประเทศเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท โดยภาระหนีVค่าวตัถุดิบอาจปรับสูงขึVนหากสกลุ

เงินบาทอ่อนค่าลงเมืPอถึงวนัครบกาํหนดชาํระเงิน นอกจากนีVบริษทัยงัส่งออกปุ๋ยเคมีไปยงัลูกคา้ในกลุ่มประเทศ

เพืPอนบา้น ดงันัVนบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทีPอ่อนค่าลงเมืPอถึง

กาํหนดรับชาํระค่าสินคา้จากคู่คา้ในต่างประเทศ 

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษทัมีการพิจารณาการใชเ้ครืPองมือทางการเงินสําหรับการบริหารความเสีPยงจากเงินตราต่างประเทศ

อยา่งสมํPาเสมอ โดยบริษทัไดมี้การเขา้ทาํสัญญาซืVอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ณ วนัทีP

เกิดรายการทีPเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึP งแนวทางนีVจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลีPยนแปลงของอตัราแลกเปลีPยน

ทีPจะเกิดกบับริษทั อีกทัVงยงัช่วยใหบ้ริษทัสามารถกาํหนดตน้ทุนและราคาขายสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย  
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6. การพึ'งพาผู้จดัหาวตัถุดบิน้อยราย 

วตัถุดิบสาํคญัทีPใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัมาจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาทีPมีจาํนวนจาํกดั ดงันัVนการจดัหา

วตัถุดิบใหเ้พียงพอและทนัเวลาในการเขา้สู่กระบวนการผลิต ตลอดจนการจดัหาในราคาทีPเหมาะสมจึงเป็นปัจจยั

ทีPมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัซึP งในสภาวะทีPอุปทานวตัถุดิบในตลาดมีนอ้ยอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบเพืPอเขา้สู่กระบวนการผลิตของบริษทั  

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษทัให้ความสําคญักบัการเพิPมแหล่งผูข้ายสําหรับวตัถุดิบทุกประเภททีPบริษทัตอ้งใชใ้นกระบวนการ

ผลิต ซึP งบริษทันาํเขา้วตัถุดิบจากหลากหลายประเทศ โดยปุ๋ยไนโตรเจนมีแหล่งนาํเขา้จากประเทศในตะวนัออก

กลาง เช่น คูเวต บาห์เรน กาตาร์ และจีน ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีแหล่งนาํเขา้จากซาอุดิอาราเบีย และจีน ปุ๋ยโพแทสเซียมมี

แหล่งนาํเขา้จากแคนาดา และเยอรมนั ส่วนปุ๋ยสาํเร็จรูปทีPนาํเขา้มาเพืPอทาํการแบ่งบรรจุมีแหล่งนาํเขา้ทีPสาํคญัคือ

รัสเซีย และจีน จึงทาํให ้ณ ปัจจุบนัไม่มีวตัถุดิบประเภทใดทีPบริษทัพึPงพิงแหล่งผูข้ายเพียงรายเดียว อีกทัVงบริษทัมี

การกระจายการสัPงซืVอวตัถุดิบจากหลายแหล่งเพืPอลดความเสีPยงจากการพึPงพาผูจ้ดัหาดงักล่าว นอกจากนีVบริษทัได้

มีการทาํสัญญาจดัซืVอวตัถุดิบซึP งจะทาํให้ผูข้ายทราบความตอ้งการใช้วตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลาเพืPอ

สาํรองวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัในระดบัทีPเพียงพอต่อความตอ้งการใช ้รวมถึงใหล้าํดบัความสาํคญักบับริษทัในการส่ง

มอบสินคา้ใหก่้อนผูซื้VอรายอืPน 

 

7. การดาํเนินงานของโรงงาน 

ความสามารถในการผลิตสินคา้ของบริษทัมีความสําคญัต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ดงันัVนความ

เสียหายหรือความขดัขอ้งทีPเกิดขึVนกบักระบวนการผลิต สินคา้คงคลงั หรือการส่งมอบสินคา้ อนัเนืPองมาจาก

เหตุการณ์ต่างๆ ทีPเกิดขึVนนอกเหนือการควบคุมของบริษทั เช่น สภาพอากาศแปรปรวน ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 

ความบกพร่องของเครืPองจกัรหรืออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค ตวัอยา่งเช่น ปัญหาอุทกภยัในปี 2554 

ส่งผลให้บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานของโรงงานทีPอาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นระยะเวลา

หนึP ง เหตุการณ์ดงักล่าวไดส้ร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบริษทัและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

ผลิตและส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้  

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษัทได้วางแผนการผลิตสินค้าผ่านโรงงาน  2 แห่ง คือ โรงงานทีPอาํเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดั

สมุทรปราการ และโรงงานทีPอาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึP งแต่ละแห่งสามารถดาํเนินงานทดแทน

กนัได้ โดยโรงงานทัV งสองแห่งได้รับการพฒันาระบบการบริหารจดัการอย่างต่อเนืPอง ควบคู่ไปกบัแผนการ

บาํรุงรักษาเครืPองจกัรและอุปกรณ์เชิงป้องกนัและเชิงพยากรณ์ เพืPอรักษาเสถียรภาพของโรงงานและลดโอกาสทีP

โรงงานจะตอ้งหยดุเดินเครืPองนอกกาํหนดเวลา นอกจากนีVบริษทัไดจ้ดัทาํประกนัภยัครอบคลุมการดาํเนินงานและ
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ทรัพยสิ์นของโรงงานและประกนัภยัจากการหยดุชะงกัในการดาํเนินธุรกิจ เพืPอลดความเสียหายให้อยูใ่นระดบัทีP

ยอมรับไดใ้นกรณีทีPเกิดอุบติัภยัขึVน 

 

8. การลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัเลง็เห็นโอกาสการเติบโตในตลาดในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะในตลาดประเทศเพืPอนบา้น (CLMV) 

ทีPกาํลงัเร่งยกระดบัการผลิตพืชเกษตร เช่น ขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย เป็นตน้ ซึP งพืชเหล่านีV เพาะปลูกโดยเกษตรกร

ทอ้งถิPนรวมทัVงการร่วมลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติเพืPอใชเ้ป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ 

ส่งผลใหป้ระเทศเหล่านีV มีความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีเพืPอการเกษตรเพิPมขึVนและเกษตรกรเริPมหนัมาใชปุ๋้ยเคมีนาํเขา้ทีPมี

คุณภาพจากมากขึVน ดงันัVนในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัตัVงสาขาของบริษทั ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ และได้

จดัตัVง TCCC Myanmar Limited ซึP งเป็นบริษทัย่อยโดยมีทุนจดทะเบียน 12.5 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ  โดยไดเ้ริPม

ก่อสร้างโรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ทีPเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมาร์

ในเดือนมกราคม 2560 โครงการดงักล่าวไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 และคาดว่าจะ

เปิดดาํเนินงานเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนเมษายน 2561 อยา่งไรก็ตาม โครงการในต่างประเทศนีV มีหลายปัจจยัทีPอาจ

ส่งผลต่อทิศทางผลการดาํเนินการทัVงทางดา้นบวกและลบ อาทิเช่น อตัราแลกเปลีPยน กฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการ ทกัษะความรู้ของแรงงานทอ้งถิPน ภาวะเงินเฟ้อ กาํลงัซืVอของเกษตรกร เป็นตน้ 

 

การบริหารความเสีPยง 

บริษทัไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละวางแผนการลงทุนในประเทศเมียนมาร์อย่างระมดัระวงัก่อน

ตดัสินใจการลงทุน รวมถึงติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาดปุ๋ยในประเทศเมียน

มาร์อย่างต่อเนืPอง เพืPอหาแนวทางตอบสนองความตอ้งการทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม ทัV งนีV  บริษทัได้ใช้จุดแข็งด้านตน้ทุนทีPต ํPาจากปริมาณสัPงซืV อและการผลิตในจาํนวนมาก และการมี

ผลิตภณัฑห์ลากหลายทีPสามารถรองรับความตอ้งการใชปุ๋้ยเพืPอการเพาะปลูกของเกษตรกร นอกจากนีV  บริษทัได้

จดัเตรียมทรัพยากรทีPสาํคญั ไดแ้ก่ เงินลงทุน เครืPองมือและอุปกรณ์ และบุคคลกรทีPมีความชาํนาญ เพืPอสนบัสนุน

และผลกัดนัโครงการลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีPวางไว ้

 

9. ผู้มอีาํนาจควบคุม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือบริษทั โซจิทซึ คอร์ปเรชัPน และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซึP งเป็นผูที้PเกีPยวขอ้งกนัตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีสดัส่วนในการถือหุน้ใน

บริษทัรวมกนัประมาณร้อยละ 83.46 ดงันัVนการออกเสียงในทีPประชุมผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถควบคุม

มติของทีPประชุมในเรืPองสาํคญัได ้เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิPมทุน รายการเกีPยวโยงกนั รายการไดม้าจาํหน่าย

ไปซึP งทรัพยสิ์น และอืPนๆ เนืPองจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกวา่ร้อยละ 75 ของผูมี้สิทธิออกเสียงทัVงหมด ทัVงนีV  

การลงมติในทีPประชุมผูถื้อหุ้นถือเป็นสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไม่สามารถควบคุมการลงมติของผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีPบริษทัตอ้งการหรือไม่ขดักบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยในทุกกรณีได ้
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การบริหารความเสีPยง 

ในการลงมติเรืPองทีPสําคญั บริษทัไดป้ฏิบติัตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรืPองทีPเกีPยวขอ้งอย่าง

เคร่งครัด โดยบริษทัมีการจดัเตรียมขอ้มูลของเรืPองดงักล่าวจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุม โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรืP องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผลความจาํเป็น  ความเห็นของ

คณะกรรมการ เพืPอใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสพิจารณาก่อนวนัประชุม และในวนัประชุม บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ไดซ้กัถามขอ้สงสยัไดอ้ยา่งเตม็ทีP โดยทีPบริษทัไดจ้ดัเตรียมผูที้Pมีหนา้ทีPรับผดิชอบโดยตรงในเรืPองนัVนๆ เพืPอใหผู้ถื้อ

หุน้ไดรั้บขอ้มูลทีPเพียงพอต่อการตดัสินใจในการลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสมในวาระต่างๆ 
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4. ทรัพย์สินที'ใช้ในการประกอบกจิการ 

 

       4.1    ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษทั ที'ใช้ในการประกอบธุรกจิได้แก่ 

  4.1.1 ทีPดินพร้อมสิPงปลูกสร้างซึP งเป็นทีPตัVงของโรงงานพระประแดง ตัVงอยู่เลขทีP 284 กิโลเมตรทีP 

17.5 ถนนสุขสวสัดิq  ตาํบลปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ เนืVอทีPรวมประมาณ 98 

ไร่ พร้อมทัVงเครืPองจกัรในการผลิตปุ๋ย ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิq ของบริษทัโดยปลอดจากภาระผกูพนัใดๆ  

   4.1.2 ทีPดินพร้อมสิPงปลูกสร้างซึP งเป็นทีPตัVงของโรงงานนครหลวง ตัVงอยู่เลขทีP 50 หมู่ 5 ถนนนคร

หลวง-ภาชี ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เนืVอทีPรวมประมาณ 106 ไร่ พร้อมทัVง

เครืPองจกัรในการผลิตปุ๋ย ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิq ของบริษทั โดยทีPดินพร้อมสิPงปลูกสร้างติดภาระจาํนอง

กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพืPอเป็นการประกนัการชาํระหนีV ประเภทต่างๆ ของบริษทั ในวงเงิน 637.7 ลา้นบาท 

เครืPองจกัรติดภาระจาํนองกบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพืPอเป็นการประกนัการชาํระหนีVประเภทต่างๆ ของบริษทั ใน

วงเงิน 580.9 ลา้นบาท 

   

 4.2       บริษทัมทีรัพย์สินอื'นที'สําคญัในการประกอบธุรกจิ ดงันี] 

4.2.2 เครืPองหมายการคา้ 

 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืP องหมายการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท ศรีกรุงวฒันา จาํกัด     

“ศรีกรุงวฒันา” ซึP งไดท้าํสญัญากนัเมืPอวนัทีP 2 กมุภาพนัธ์ 2547 โดยมีเงืPอนไขและสาระสาํคญัพอสรุปไดด้งันีV  

 

 เจา้ของเครืPองหมายการคา้  : ศรีกรุงวฒันา 

    

 ระยะเวลาของขอ้ตกลง                : ไม่มีกาํหนดระยะเวลา  

 

 สิทธิการใชเ้ครืPองหมายการคา้         : รวมทัVงสิVน 19 เครืPองหมาย รวมถึงเครืPองหมายการคา้   

    ตราหวัววั – คนัไถ ดว้ย 

 

 เงืPอนไข  : เป็นการอนุญาตแบบเพกิถอนไม่ไดแ้ละเป็นการ 

  ให้สิทธิแต่เพียงผู ้เดียวทีPจะใช้เครืP องหมายการค้า

ทัV งหมดดงักล่าวกบัสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ์เกษตร

และปุ๋ยเคมี ทัVงในประเทศไทยและต่างประเทศ                 

 

 ค่าตอบแทน                                     : ชาํระครัV งเดียวมูลค่าทัVงสิVน 960 ลา้นบาท โดยชาํระ 

    เป็นเงินสดและสิPงอืPน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

       

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายทีPมีนยัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทั'วไปและข้อมูลสําคญัอื'น 

 

 1. ข้อมูลของบริษทั 

ชืPอ:   บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (TCCC) 

สาํนกังานใหญ่:  21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัVน 14-16 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  

ธุรกิจ: ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร  

ทะเบียนเลขทีP:  0107536000277 (เดิม บมจ.101)                       

โทรศพัท:์    (02) 639-8888  

โทรสาร:    (02) 639-8999 

อีเมล:์    mailbox@thaicentral.co.th     

Home Page:   http://www.tcccthai.com 

 ทุนจดทะเบียน:  1,754,148,354 บาท  

จาํนวนหุน้สามญั:  584,716,118 หุน้  

มูลค่าหุน้ทีPตราไว:้ 3.00 บาท 

 จาํนวนและชนิดของหุน้ทีPจาํหน่ายไดท้ัVงหมดของบริษทั: 584,714,068 หุน้สามญั 

 

2. ข้อมูลทั'วไปของนิตบุิคคลที'บริษทัถือหุ้นตั]งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว 

 

 1) บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมคิลั จาํกดั 

สาํนกังาน: 581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 12บี  ถนนสุขุมวิท  ตาํบลแพรกษา 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

ธุรกิจ: นาํเขา้และจาํหน่ายสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชทีPใชใ้นการเกษตร สาธารณสุข

และปศุสตัว ์บริการผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร   

สดัส่วนการถือหุน้: ร้อยละ 99.99                   

โทรศพัท:์    (02) 709-4517-9 

โทรสาร:    (02) 709-4780 

 ทุนจดทะเบียน:  50,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้สามญั: 500,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ทีPตราไว:้ 100 บาท 

 จาํนวนและชนิดของหุน้ทีPจาํหน่ายไดท้ัVงหมด: 500,000 หุน้สามญั 
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 2) บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 

สาํนกังาน: 205 อาคารยไูนเตด็ฟลาวมิลล ์ชัVน 8 ถนนราชวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร 10100 

ธุรกิจ: ดาํเนินธุรกิจคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพืPอใหเ้ช่าเกบ็วตัถุดิบเคมีภณัฑ์

เหลว ทีPใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมทัPวไป 

สดัส่วนการถือหุน้: ร้อยละ 51                   

โทรศพัท:์    (02) 222-7352 

โทรสาร:    (02) 224-5616 

 ทุนจดทะเบียน:  125,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้สามญั: 12,500,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ทีPตราไว:้ 10 บาท 

 จาํนวนและชนิดของหุน้ทีPจาํหน่ายไดท้ัVงหมด: 12,500,000 หุน้สามญั 

 

 3) บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

สาํนกังาน:  180-184 ชัVน 5 อาคารศรีกรุงวฒันา ถนนราชวงศ ์แขวงจกัรวรรดิ เขตสมัพนัธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร 10100  

ธุรกิจ:   ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกและจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภณัฑเ์คมี โลหะ เป็นตน้  

สดัส่วนการถือหุน้: ร้อยละ 49 (ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 74.5)             

โทรศพัท:์    (02) 225-0200 

โทรสาร:    (02) 622-7978 

 ทุนจดทะเบียน:  200,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้สามญั: 2,000,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ทีPตราไว ้ 100 บาท 

 จาํนวนและชนิดของหุน้ทีPจาํหน่ายไดท้ัVงหมด: 2,000,000 หุน้สามญั 
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 4) บริษทั ท.ีซี.ซี.ซี. เมยีนมาร์ จาํกดั 

สาํนกังาน:  แปลงเลขทีP ซี-15 และ ซี-18 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา ยา่งกุง้  

ประเทศเมียนมาร์  

ธุรกิจ:   ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมี ภายในประเทศเมียนมาร์ 

สดัส่วนการถือหุน้: ร้อยละ 99.99             

โทรศพัท:์    (+95) 1 377 806 

โทรสาร:    (+95) 1 382 684 

 ทุนจดทะเบียน:  12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

จาํนวนหุน้สามญั: 125,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ทีPตราไว:้ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ  

 จาํนวนและชนิดของหุน้ทีPจาํหน่ายไดท้ัVงหมด: 125,000 หุน้สามญั 

 

 3. ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอื'นๆ 

 

1)  นายทะเบียนหุ้นสามญั 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: (02) 009-9000 โทรสาร : (02) 009-9991 

 

2)  ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 

บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั 

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัVน 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: (02) 034-0000  โทรสาร : (02) 034-0100 

ผู้สอบบัญชีของบริษทั 

1. นายมนูญ มนูสุข   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีP 4292 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีP 4301 

3. นางนิสากร ทรงมณี   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีP 5035 

 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัทีPออกหลกัทรัพย ์เพิPมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

56-1) ของบริษทัทีPแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์อง บริษทั www.tcccthai.com 
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ส่วนที' 2  การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

       7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 

        บริษัท มี ทุนจดทะเบียน  ณ  วัน ที:  31 ธันวาคม  2560 จํานวน  1,754,148,354 บาท  เรียกชําระแล้ว 

1,754,142,204 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 584,714,068 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.00 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

รายชื:อผูถื้อหุน้ 10 ลาํดบัแรก ณ 12 มีนาคม 2560 

ชื:อบริษทั จาํนวนหุน้  ร้อยละ(%) 

1 บริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชั:น* 487,993,273     83.46  

2 บริษทั กรุงเทพผลิตเหลก็ จาํกดั (มหาชน)  20,491,000       3.50  

3 บริษทั เมโทรฟอส จาํกดั 16,614,500       2.84  

4 กลุ่มบริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั** 15,175,191       2.60 

5 บริษทั เซ็นทรัลกลา๊ส จาํกดั 12,617,141       2.16  

6 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 11,292,800       1.93  

7 น.ส.ศมมงคล กาญจนาภรณ์ จาํกดั 2,321,519       0.40  

8 นายพีรวฒัน ์ธรรมาภิมณฑ ์ 1,835,500       0.31  

 9 นางมยรีุ วงแกว้เจริญ 1,800,000 0.31 

10 นายศุภฤกษ ์มงคลสมยั 1,000,000 0.17 

 

หมายเหตุ 

* กลุ่มบริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชั:น ประกอบดว้ย บริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชั:น ("โซจิทซึ") ถือหุน้ร้อยละ 

43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด)์ จาํกดั ("ไอเอสทีเอส") ถือหุ้นร้อยละ 39.53 โซจิทซึและไอเอสทีเอส

เป็นผูเ้กี:ยวขอ้งกนัตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยโซจิทซึถือหุน้ในไอเอสที

เอสในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจากจาํนวนเสียง 11,470 เสียง ไอเอส

ทีเอสประกอบธุรกิจซื\อขาย นาํเขา้ ส่งออก ผลิตสินคา้ และให้บริการเกี:ยวเนื:องกบัสินคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

เช่นอุตสาหกรรมเครื:องจกัรกล อุตสาหกรรมพลงังานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และอุตสาหกรรมเครื:อง

อุปโภคบริโภค 
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**กลุ่มบริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั ประกอบดว้ย บริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั ("ศรีกรุงวฒันา") ถือหุ้นร้อย

ละ 2.25 และบริษทั ศรีกรุงวฒันา 21 จาํกดั ("ศรีกรุงวฒันา 21") ถือหุน้ร้อยละ 0.34 ศรีกรุงวฒันาและศรีกรุงวฒันา 

21 เป็นผูเ้กี:ยวขอ้งกนัตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยศรีกรุงวฒันาถือหุน้ใน

ศรีกรุงวฒันา 21 ในสดัส่วนร้อยละ 37 

   

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื'น 

  

ไม่มี 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 

บริษทัมีนโยบายจดัสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีของงบเฉพาะกิจการหลงัหักทุนสํารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม(ถา้มี) อย่างไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปลี:ยนแปลงได ้ทั\งนี\  ขึ\นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสม

อื:นๆตามที:คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

 

อนึ:งทางคณะกรรมการบริษทัจะเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลเสนอต่อที:ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั\ งที: 

46 ประชุมวนัที: 29 มีนาคม 2561 เพื:อขออนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.00 บาทสาํหรับผลประกอบการใน

ปี 2560 เงินปันผลจาํนวนดงักล่าวคิดเป็นอตัราเงินปันผลประมาณร้อยละ 60.9 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ซึ: งเป็นไป

ตามอตัราจ่ายเงินปันผลที:กาํหนดไวใ้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที:อตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไร

เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีของงบเฉพาะกิจการ  

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวเ้ป็นหลกัเกณฑต์ายตวั แต่โดยทั:วไปจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื:อมีกาํไรจากการดาํเนินงานตามความเหมาะสม ในปี 2560 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจาก

บริษทัยอ่ยรวมทั\งสิ\น 15,837,440 บาท 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ ซึ: งมีประสบการณ์และความเชี:ยวชาญในสาขาต่างๆ และ

เพื:อเป็นการถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารบริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที:เป็น

ผูบ้ริหาร กรรมการที:ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ: งได้รับแต่งตั\ งให้เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั\ งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ .ศ. 2535 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบัของบริษทั

กาํหนดให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจาํนวนนี\ จะตอ้งมีกรรมการ

อิสระอยา่งนอ้ย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบทั\งสิ\น 3 ท่าน

ซึ: งคิดเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั\ งหมด คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

กรรมการที:เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กรรมการที:ไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน ซึ: งในจาํนวนนี\ เป็นกรรมการอิสระที:เป็น

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน  

 

คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการที:เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน 

กรรมการที:ไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน ซึ: งในจาํนวนนี\ เป็นกรรมการอิสระที:เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดงัรายนามต่อไปนี\  

1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ     ประธานกรรมการ 

2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ     กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นายจิโร่ นิชิยาม่า     กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

5. นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษดิa    กรรมการ 

6. นายสุวชิ สุวรุจิพร     กรรมการ 

7. นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายเกษมศกัดิa  มสัยวาณิช    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

รายละเอียดเพิ:มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจาํปี 2560 

 

ในปี 2560 บริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการทั\งหมด 5 ครั\ ง ดงัมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่านดงันี\  

 

ที: รายนาม ตาํแหน่ง 
ประชุมครั\ งที: 

1 2 3 4 5 

1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานกรรมการ P P P P P 

2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานเจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ P P P P P 

3. นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ ประธานเจา้หนา้ที:การเงินและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ P P P P P 

4. นายจิโร่ นิชิยาม่า เจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ P P P P P 

5. นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษดิa  กรรมการ P P P P P 

6. นายสุวชิ สุวรุจิพร กรรมการ P P P P P 

7. นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ P P P P P 

8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ P P P P P 

9. นายเกษมศกัดิa  มสัยวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ P P P P P 

 

หมายเหตุ 1.   P   เขา้ร่วมประชุม    X   ไม่เขา้ร่วมประชุม     -   ลาออก/ยงัไม่ไดรั้บตาํแหน่ง 
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8.2 ผู้บริหาร 

 

บริษทัมีคณะกรรมการบริหารเพื:อทาํหน้าที:บริหารจดัการกิจการภายในบริษทั คณะกรรมการบริหาร

ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที:บริหารจาํนวน 8 ท่าน ดงันี\  

 

1. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ   ประธานเจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

2. นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ   ประธานเจา้หนา้ที:การเงินและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  

     - ดา้นการเงินและบญัชี 

 

3. นายจิโร่ นิชิยาม่า   เจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

 - ดา้นจดัซื\อ 

 

4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั  เจา้หนา้ที:บริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ทรัพยากรมนุษย ์

 

5. นายวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์   เจา้หนา้ที:บริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ดา้นการธุรกรรมการคา้ การตลาด และการวจิยัและพฒันา 

 

6. นายสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์  เจา้หนา้ที:บริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ดา้นการผลิต  

 

7. นายเรียวซุเกะ โฮริ   เจา้หนา้ที:บริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ดา้นวางแผนองคก์รและดา้นบริหาร 

  

8. นายโค โทจิม่า   เจา้หนา้ที:บริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ดา้นสาขายา่งกุง้ 

 

 

 รายละเอียดเพิ:มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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แผนผงัองค์กรของบริษทั 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

 

 ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั\ งนายพชระ  

วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที:จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร จดัทาํ

และเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการมีส่วนไดเ้สียที:

รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร ตลอดจนให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เพื:อสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที:ดี  

 นายพชระ วรรธนวินิจ จบการศึกษาทางดา้นกฎหมายจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยั

ซิดนียป์ระเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่นที: 23 จดัโดยชมรม

เลขานุการบริษทัไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย รายละเอียดเพิ:มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

                               8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

  
 
ค่าตอบแทนที'เป็นตวัเงนิ : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสาํหรับปี 2560 มีจาํนวนรวม 7.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าบาํเหน็จกรรมการ และ (3) เบี\ ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดงันี\  

             (หน่วย : บาท)  

ลาํดบัที' รายนาม ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ      ประธานกรรมการ 247,500 - 

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ       ประธานเจา้หนา้ที:บริหารและ 

     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

1,416,000 - 

3 นายชิเกะซึก ุฟคุุดะ      ประธานเจา้หนา้ที:การเงินและ 

     กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

648,000 - 

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า       เจา้หนา้ที:บริหารและ 

     กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

869,000 - 

5 น.ส.กนกพร องัสุนทรสฤษดิa       กรรมการ 399,000 - 
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(หน่วย : บาท) 

ลาํดบัที' รายนาม ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

6 นายสุวชิ สุวรุจิพร       กรรมการ 399,000 - 

7 นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ      กรรมการอิสระและ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

549,000 700,000 

8 นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร      กรรมการอิสระและ 

     กรรมการตรวจสอบ 

444,000 540,000 

9 นายเกษมศกัดิa  มสัยวาณิช      กรรมการอิสระและ 

     กรรมการตรวจสอบ 

444,000 540,000 

     

ค่าตอบแทนอื'นๆ     : ไม่มี 

 

                           8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร    

 

ค่าตอบแทนที'เป็นตวัเงนิ : ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารสาํหรับปี 2560 จาํนวน 9 ท่าน มีจาํนวนรวม 39.6 ลา้น

บาท ประกอบดว้ย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ผลประโยชนต์อบแทนอื:นๆ 

ค่าตอบแทนอื'นๆ     : ไม่มี    
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 8.5 บุคคลากร 

 

 บริษทัมีพนกังานทั\งหมด 640 คน โดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวนทั\งสิ\น 

514,086,991 บาท ซึ: งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสช่วยเหลือ

พิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี\ยงชีพ เป็นตน้ นอกจากนี\  บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทน

ใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวมทั\งสิ\น 67,741,273 บาท 

 

ปี 2560 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) 

พนกังานในสาํนกังานใหญ่ 165 คน 

พนกังานในโรงงานพระประแดง 301 คน 

พนกังานในโรงงานนครหลวง 171 คน 

พนกังานคลงัสินคา้หาดใหญ่ 3 คน 

รวม 640 คน 

ค่าตอบแทนพนกังานทั\งสิ\น  514,086,991 บาท 

 

ปี 2560 บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

พนกังานบริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 74 

พนกังานบริษทั เอน็.ไอ.เอม็ จาํกดั 53 

พนกังานบริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั - 

พนกังานบริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั 7 

รวม 134 

ค่าตอบแทนพนกังานทั\งสิ\น 67,741,273 บาท 



 แบบ 56-1 ประจาํปี 2560......38 /  

                                                                                                                                                                                              

 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 9.1 นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ 

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี และการ

บริหารจดัการดว้ยความโปร่งใสซึ:งจะช่วยเพิ:มความสามารถในการแข่งขนั และประสิทธิภาพในการจดัการ ส่งผล

ให้องค์กรมีการเติบโตอย่างย ั:งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี\ บริษทัได้จดัให้มีระบบการบริหารจดัการที:ดี มี

คณะกรรมการและผูบ้ริหารที:มีวิสยัทศัน์ รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถชี\แจงและ

อธิบายเหตุผลได  ้รับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที: มีความยุติธรรมและซื:อสัตย  ์มีการดาํเนินงานอย่างโปร่งใส 

ตลอดจนจดัให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอาํนาจ เพื:อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบ

ได ้คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัดูแลให้คาํแนะนาํและพฒันาทุกระบบงานเพื:อให้เป็นไปตามนโยบายและกล

ยุทธ์ที:วางไว ้นอกจากนี\ บริษทัยงัตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และการมีความ

รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ: งเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างมูลค่าเพิ:มใหแ้ก่บริษทั และผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ในระยะยาว 

 ในการดาํเนินกิจการ บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ: งครอบคลุมเนื\อหา 5 หมวด โดยสรุปดงันี\  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิที:ผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ ซึ: งจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ และมั:นใจใน

การลงทุนในบริษทั โดยกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการเพื:อรักษาสิทธิพื\นฐานที:ผูถื้อหุน้พึงไดรั้บโดยเท่าเทียม

กนัของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมายที:เกี:ยวขอ้ง ทั\งการมีส่วนแบ่งในผล

กาํไร และเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื:นเขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิที:จะ

ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัที:เท่าเทียมกนัในการรับซื\อหุ้นคืนโดย

บริษทั รวมทั\งมีการจดัการที:เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
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 ในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นนั\น บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้

ถือหุ้น เป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ ครบถว้น และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั\งเพิ:มช่องทาง

ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลการประชุมอยา่งรวดเร็วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและจดัส่งเผยแพร่สาํเนารายงาน

การประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที:เหมาะสม ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดวาระการประชุม

ไวเ้ป็นเรื:องๆ อยา่งชดัเจน และไดร้ะบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่

ละวาระไวด้ว้ย นอกจากนี\  ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งคาํถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้

ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามหรือเสนอวาระการประชุมมายงับริษทัไดโ้ดยตรงหรือ

ผา่นทางเวบ็ไซทข์องบริษทักไ็ด ้

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั\ งที: 45 ประจาํปี 2560 ไดถู้กจดัขึ\นในวนัที: 29 มีนาคม 2560 ที: ณ หอ้ง 

Banyan Ballroom โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ ถนนสาทรใต  ้กรุงเทพมหานคร ซึ: งเป็นสถานที:ที:มีการคมนาคม

สะดวกผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปยงัที:ประชุมไดโ้ดยง่าย บริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมของว่างและของที:ระลึกไวค้อย

ตอ้นรับผูถื้อหุน้อีกดว้ย  

ในการประชุม คณะกรรมการบริษทัทุกท่านซึ: งรวมถึงประธานเจา้หนา้ที:บริหารไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยมี

ประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ที:เป็นประธานในที:ประชุม และมีเจา้หนา้ที:ของสาํนกัที:ปรึกษากฎหมายภายนอก

เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ:มประชุมประธานไดแ้จง้วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ ้

ถือหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นประธานไดเ้ปิดโอกาสในผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามขอ้สงสัยต่างๆ 

ต่อที:ประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

สาํหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั\งกรรมการในที:ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัเสนอชื:อกรรมการให้ผูถื้อ

หุน้ลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเลือกกรรมการที:ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

สําหรับรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดบนัทึกไวอ้ย่างละเอียดและไดน้าํขึ\นบนเวบ็ไซต์ของ

บริษทัเพื:อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี\  บริษทัจดัใหมี้การดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอื:นๆ ที:

เกี:ยวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเวลาที:เหมาะสม เพื:อใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล โดยมีการเปิดเผย

ขอ้มูลตามระเบียบปฏิบติัผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สื:อหรือสิ:งพิมพต่์างๆ รวมทั\งเวบ็ไซตข์อง

บริษทั 

บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งชดัเจนไวใ้นรายงานประจาํปี

และแบบ 56-1 ทั\งนี\ เพื:อให้ผูถื้อหุ้นมั:นใจวา่บริษทัมีโครงสร้างการดาํเนินงานที:มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

บริษทัไม่มีโครงสร้างการถือหุน้แบบไขวห้รือโครงสร้างการถือหุน้แบบปิรามิด 

นอกจากนี\  บริษทัจดัใหผู้ล้งทุนรายยอ่ยที:สนใจในกิจการบริษทัเขา้เยี:ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและ

สามารถติดต่อขอขอ้มูลของบริษทัไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบริษทั 
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2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 

บริษทัใหค้วามสาํคญัและดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดจ้ดั

ให้มีกระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นที:โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นและพิจารณา

ลงคะแนนเสียงตามลาํดบัระเบียบวาระที:ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผูถื้อหุน้จะมีสิทธิออก

เสียงหนึ: งหุ้นต่อหนึ: งคะแนนเท่าเทียมกนั สําหรับผูถื้อหุ้นที:ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบ

ฉนัทะให้กรรมการที:เป็นอิสระคนใดคนหนึ:ง หรือบุคคลใด ๆ เขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้โดยบริษทั

ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะทั\งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั\งระบุเอกสารหรือหลกัฐานรวมทั\งคาํแนะนาํขั\นตอนใน

การมอบฉนัทะ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ

จากเวบ็ไซตข์องบริษทักไ็ด ้บริษทัไดแ้ปลหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาองักฤษจดัส่งใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้รายที:เป็นชาวต่างประเทศดว้ย  

สาํหรับผูถื้อหุน้รายยอ่ยที:ตอ้งการเสนอชื:อกรรมการเพื:อเขา้รับการแต่งตั\งก่อนการประชุมสามญัประจาํปี

สามารถทาํไดโ้ดยเสนอรายชื:อพร้อมประวติัของบุคคลดงักล่าวมายงับริษทัทั\งทางจดหมายหรือเวบ็ไซต์ โดย

บริษทัไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ 

นอกจากนี\  เพื:อประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษทักาํหนดวธีิการลงคะแนนเสียงเลือกตั\งกรรมการแบบ

สะสม (Cumulative Voting) เพื:อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที:ตนพอใจเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัได ้  

เพื:อใหผู้ถื้อหุน้มั:นใจไดว้า่  คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงบุคคลภายในที:เกี:ยวขอ้ง จะไม่

นาํขอ้มูลภายในที:ไดล้่วงรู้และยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน  บริษทัจึงไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติั

ในเรื: องนี\ ไวใ้นกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและ

จริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวขอ้ขอ้มูลของบริษทัเพื:อเป็นแนวทางในการป้องกนัการใช้ขอ้มูล

ภายในบริษทัเพื:อประโยชน์ส่วนตนอนัจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม โดยผูที้:ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน

ของบริษทัจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูอื้:นเวน้แต่เป็นบุคคลที:จาํเป็นตอ้งทราบ และจะตอ้งไม่นาํขอ้มูล

ดงักล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษทัไดจ้ดัพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดงักล่าวแจกให้แก่ 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เมื:อบุคคลดงักล่าวไดรั้บทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดงักล่าวก็จะลง

ลายมือชื:อไวเ้ป็นหลกัฐาน และบริษทัไดจ้ดัอบรมเนื\อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี\ แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน

เป็นประจาํทุกปีอีกดว้ย  บริษทัยงัมีขอ้กาํหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานซึ: งไดท้ราบถึงขอ้มูลภายใน

ของบริษทัทาํการซื\อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนที:บริษทัจะเผยแพร่งบการเงินของบริษทั

หรือขอ้มูลสําคญัที:มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัสู่สาธารณชน นอกจากนี\  บริษทัได้ปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั แจง้การถือครอง

หลกัทรัพยบ์ริษทั เมื:อแรกเขา้รับตาํแหน่งและตอ้งรายงานการเปลี:ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดและ

ขั\นตอนปฏิบติัที:ระบุไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดว้ย สําหรับนโยบายการ
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ควบคุมการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดไวใ้นประมวลระเบียบปฏิบติัและ

จริยธรรมในหวัขอ้การใชข้อ้มูลภายใน และนอกจากนี\กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยงัไดย้ดึหลกัปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดที:ไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัดเสมอมา 

ในกรณีของการทาํรายการเกี:ยวโยงนั\น บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และเงื:อนไขการเขา้ทาํรายการเกี:ยว

โยงกนัไวใ้นตารางอาํนาจอนุมติัการทาํธุรกรรมของบริษทัโดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑที์:คณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนไดก้าํหนดไวต้ามประกาศที: ทจ. 21/2551 เรื: อง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที:เกี:ยวโยงกนั ทั\งนี\  บริษทัจะ

พิจารณาถึงประเภทของรายการที:เกี:ยวโยงกนั มูลค่าของรายการ และจะดาํเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์ขอ

อนุมติัคณะกรรมการหรือขออนุมติัผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณีอยา่งเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการ

เกี:ยวโยงกนัไวใ้นรายงานประจาํปีโดยรายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป

ตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arm’s length) พร้อมทั\งระบุถึงความจาํเป็นและเหตุผลดว้ย  

 

3. สิทธิและบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 

บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั:นในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ทั\ งภายในและ

ภายนอกบริษัทเพื:อประโยชน์อย่างย ั:งยืน ซึ: งหมายความรวมถึงผูถื้อหุ้น พนักงาน คู่ค ้า คู่แข่ง เจ้าหนี\  ลูกค้า 

ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดลอ้ม  โดยมีแนวทางการปฏิบติังานอยูบ่นพื\นฐานของความซื:อสัตยแ์ละเป็นธรรม 

ดว้ยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัที:ขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั\น 

เพื:อเป็นการสร้างความมั:นใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะไดรั้บการดูแลตามสิทธิและขอ้ตกลงที:มีอยูก่บับริษทัอยา่ง

เป็นธรรม บริษทัจึงไดก้าํหนดแนว ทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงันี\  

 

3.1 ผูถื้อหุ้น : บริษทัมุ่งมั:นที:จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึง

ความเจริญเติบโตของบริษทัอย่างย ั:งยืน สร้างมูลค่าเพิ:มและให้ผลตอบแทนที:เหมาะสมอย่างต่อเนื:อง รวมทั\ง

ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี 

 

3.2 พนักงาน : บริษทัให้ความสําคญักบัพนักงาน ซึ: งถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และเป็นปัจจยัสําคญัสู่

ความสําเร็จของบริษทั จึงได้มุ่งพฒันาให้พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื:องและดูแลสวสัดิภาพ ความ

ปลอดภยัของพนกังาน โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในดา้นต่างๆ ดงันี\  

ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงาน บริษทัดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความ

ปลอดภยั และเอื\อต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ:งในโรงงานของบริษทั โดยมีขอ้บงัคบั

เกี:ยวกบัการทาํงานของบริษทัเรื:องความปลอดภยัในการปฏิบติังานซึ: งเป็นแนวทางในการปฏิบติัที:เขม้ขน้กว่า

มาตราฐานที:กฎหมายกาํหนด พนกังานทุกคนตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด บริษทัไดมี้การรวมสถิติ

การเกิดอุบติัเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยดุเนื:องจากการทาํงานและไดเ้ผยแพร่ให้ไดรั้บทราบกนัเพื:อใชใ้นการ

พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยัสูงสุดดว้ย   
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ดา้นพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถ  บริษทัไดจ้ดัให้มีแผนหลกัสูตรการอบรมและสัมมนาประจาํปีที:

เหมาะสมแก่พนกังานแต่ละคนโดยสาํรวจจากทกัษะและความตอ้งการของพนกังานในสายงานต่างๆ วา่ตอ้งการ

เพิ:มทกัษะดา้นใดของพนกังานบา้ง ในแผนไดมี้กาํหนดชั:วโมงการฝึกอบรมเฉลี:ยของพนกังานแต่ละคนและวดัผล

ของการฝึกอบรมเพื:อประเมินถึงความสาํเร็จของแผนการฝึกอบรมดว้ย 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ บริษทัมีขอ้บังคบัการทาํงานซึ: งได้กาํหนดการให้ผลตอบแทนและ

สวสัดิการที:เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอา้งอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกนั เช่นอตัรา

เงินเดือนที:เหมาะสม จดัให้มีกองทุนสาํรองเลี\ยงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปี 

การประกนัอุบติัเหตุและประกนัชีวิต เครื: องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษทั หอพกั รถรับส่ง

พนกังาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจสาํหรับพนกังานและคนในครอบครัวที:เสียชีวิต และอื:นๆ รวมถึงโบนสั

ประจาํปีให้แก่พนักงานซึ: งจะขึ\นอยู่กบัผลประกอบการของบริษทัในแต่ละปี บริษทัได้จดัตั\ งคณะกรรมการ

สวสัดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปดว้ยตวัแทนจากลูกจา้งและบริษทั มีหนา้ที:พิจารณาสวสัดิการของ

พนกังานและเสนอต่อบริษทัเพื:อพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

ดา้นสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมของบริษทัไดก้าํหนดไวเ้ป็นหลกัการสาํคญั

ถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื:องดว้ยชาติพนัธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกาํเนิด 

อายุ สถานะทางสังคม เป็นตน้ บริษทัปฏิเสธการใชแ้รงงานเด็กและต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ 

นอกจากนี\  บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื:อ

เสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการทาํงานที:ดี  

 

3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั:นในการสร้างความพึงพอใจและความมั:นใจให้กับลูกค้าที:จะได้รับ

ผลิตภณัฑที์:ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที:เหมาะสม บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อลูกคา้ไวใ้นประมวล

ระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมทั\งในเรื:องคุณภาพของสินคา้และความรับผดิชอบต่อสินคา้โดยบริษทัจะจดัส่งสินคา้

ที:มีคุณภาพให้แก่ลูกคา้เท่านั\น ทั\งยงัตอ้งให้ขอ้มูลเกี:ยวกบัสินคา้ที:ถูกตอ้ง รวมถึงรับประกนัคุณภาพของสินคา้ที:

จดัส่งดว้ย นอกจากนี\  บริษทัจะเกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัไม่นาํไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต แนวนโยบายดงักล่าวเจา้หนา้ที:เกี:ยวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

 

3.4 คู่คา้/เจา้หนี\  : ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมของบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัใน

การคดัเลือกคู่คา้และผูจ้ดัหา Supply Chain ไวด้ว้ย บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบคุณสมบติัของ

คู่คา้ (Due Diligence) เพื:อให้แน่ในว่าคู่คา้มีชื:อเสียง ความสามารถที:จะปฏิบติัตามสัญญา ทั\งยงัตรวจสอบรายชื:อ

ของคู่คา้วา่อยูใ่นรายชื:อที:ถูกจบัตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมที:ทาํกบัคู่คา้ไม่มีลกัษณะเพื:อวตัถุประสงค์

ในการหลีกเลี:ยงกฎหมาย นอกจากนี\  การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจกบัคู่คา้และผูจ้ดัหา Supply Chain จะตอ้งไม่

เกิดการขดักนัของผลประโยชน์ดว้ย และเพื:อเป็นการคุม้ครองประโยชน์ของคู่คา้และผูจ้ดัหา Supply Chain บริษทั

จะทาํสญัญาการไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลความลบัอื:นๆ ของคู่คา้และผูจ้ดัหา Supply Chain  
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3.5 คู่แข่งทางการคา้ : บริษทักาํหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ไวใ้นประมวล

ระเบียบและจริยธรรมที:จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย

เกี:ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ มีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ทาํขอ้ตกลงใดๆ ที:เป็น

การขดัขวางทางการแข่งขนัทางธุรกิจ เช่นการฮั\ว หรือการกระทาํใดๆ ที:มีลกัษณะเป็นการครอบงาํตลาด เช่น การ

ทุ่มตลาด หรือการทาํความตกลงร่วมกนักาํหนดราคา 

 

3.6 สังคม ชุมชนและสิ:งแวดลอ้ม : บริษทัตระหนักและให้ความสําคญัในการดูแลและรับผิดชอบต่อ

ชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมไดก้าํหนดใหเ้ป็นนโยบายของบริษทัที:จะสร้างและพฒันาสังคม 

ชุมชนและสิ:งแวดลอ้มที:บริษทัเป็นส่วนหนึ:งอยู ่โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแผนประจาํปีในการพฒันาสังคม ชุมชนและ

สิ:งแวดลอ้มตามความเหมาะสม นอกจากนี\บริษทัไดริ้เริ:มโครงการต่างๆ ที:ช่วยลดมลภาวะและใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงงานพลงัความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผดิชอบต่อสงัคมซึ:ง

ไดเ้ผยแพร่ให้ไดรั้บให้ทราบโดยทั:วกนั นอกจากนี\  บริษทัไดจ้ดัตั\ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชน

สัมพนัธ์” ขึ\นเพื:อกาํหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ:งแวดลอ้ม รวมถึง การใหค้วามร่วมมือ

กบัทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนดว้ย 

หลกัปฏิบติัที:บริษทัยึดมั:นและถือว่าสาํคญัเป็นอยา่งยิ:งต่อการเติบโตที:ย ั:งยืนคือการต่อตา้นการคอรัปชั:น 

บริษทัไดก้าํหนดไวใ้นประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามทาํการคอรัปชั:นทุก

ประเภท อนัไดแ้ก่การไม่ให ้เสนอวา่จะใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที:รัฐหรือบุคคลใดๆ ที:ใชอ้าํนาจรัฐเพื:อ

ประโยชน์ใดๆ ที:มิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงไม่สนบัสนุนการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ที:รัฐเพื:อให้

บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจาํเป็นต้องทาํธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบ

คุณสมบติัของตวัแทนและนายหน้านั\นดว้ย และธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของตลาด 

พนกังานหรือตวัแทนจะตอ้งเก็บเอกสารหลกัฐานที:เกี:ยวกบัธุรกรรมการเงินของบริษทัไวเ้พื:อการตรวจสอบโดย

สาํนกัตรวจสอบภายในของบริษทัดว้ยบริษทัจดัอบรมแก่พนกังานเพื:อใหค้วามรู้เกี:ยวกบัการคอรัปชั:นเป็นประจาํ

ซึ: งเป็นส่วนหนึ:งของแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัที:พนกังานทุกคนตอ้งเขา้ร่วม 

 เพื:อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดมี้ส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที:เกี:ยวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรม หรือมีขอ้ร้องเรียนใน

การกระทาํผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั:น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีช่องทางการเสนอขอ้ร้องเรียนและ

คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ดงันี\   

- พนกังานบริษทัสามารถเสนอร้องเรียนการกระทาํที:ขดัต่อกฎระเบียบของบริษทัหรือเสนอความคิดเห็น

ใดๆ ไดโ้ดยผ่านสายบงัคบับญัชาคือผูจ้ดัการทั:วไปหรือเจา้หน้าที:บริหารได  ้หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวก

หรือไม่สบายใจ พนกังานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผา่นสายด่วนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได ้สายด่วน

กรรมการใหญ่มีหลายช่องทางไดแ้ก่อีเมล ์จดหมายและโทรศพัท ์ซึ: งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการ

ระเบียบปฏิบติัหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เมื:อมีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบติัจะพิจารณาถึง
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ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบติัเพื:อสอบสวนหาหลกัฐานแลว้พิจารณา

จดัการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบติัหรือหวัหนา้สาํนกักฎหมายจะเป็นผูแ้จง้ผล

ใหผู้ร้้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการดาํเนินการต่อไป 

- นอกจากนี\  พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื:นๆ สามารถเสนอขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

โดยส่งข้อร้องเรียนไปที: อี เมล์ compliance@thaicentral.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์  02-639-8888 หรือที: 

เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ที:อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั\น 15 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้ร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยงั

คณะกรรมการโดยตรงเพื:อพิจารณาต่อไป  

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางวธีิการพิจารณาขอ้ร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไวแ้ลว้ในประมวลระเบียบปฏิบติั 

และในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํผิดบริษทัจะให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียน แจง้เบาะแสหรือเสนอ

ความคิดเห็น ขอ้มูลของผูร้้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบัและจะถูกลบเมื:อการ

สืบสวนเสร็จสิ\นลง 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที:มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทั:วถึง ทั\งรายงานขอ้มูล

ทางการเงินและขอ้มูลทั:วไปตลอดจนขอ้มูลสําคญัที:มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพื:อให้ผูล้งทุนและผูเ้กี:ยวขอ้งไดรั้บทราบผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) และที: Website ของบริษทั www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์

ของบริษทั ไดที้: หมายเลขโทรศพัท ์02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ: งใหบ้ริการ

ขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และประชาชนทั:วไป 

 

4.1 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 อนั

ไดแ้ก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื:อ ประวติั การถือหุ้น บทบาทหน้าที:ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จาํนวนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจาํนวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงาน ลกัษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขนั ความเสี:ยงหลกั นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ ขอ้มูลรายการระหวา่งกนั ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื:นที:จ่ายใหก้บัผูส้อบ

บญัชี 

 

4.2 บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้/ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งทั:งถึงและเท่าเทียมกนัโดยบริษทั

ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส บนเวบ็ไซต์ของบริษทั และผูบ้ริหารไดมี้การ

พบปะกบันกัวเิคราะห์การลงทุนเป็นครั\ งคราวดว้ย  
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4.3 บริษทัไดก้าํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษทัตอ้งรายงานการซื\อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัให้

บริษทัทราบทุกครั\ งรวมถึงการจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการเมื:อไดรั้บแต่งตั\งเขา้เป็นกรรมการ ใน

การประชุมคณะกรรมการครั\ งแรกหลงัจากการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกปีจะมีการแจง้เตือนถึงนโยบาย

ดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการทราบเพื:อถือปฏิบติัต่อไป  

 

4.4 จาํนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้

อยา่งชดัเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัสาํหรับปี 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ 

 

4.5 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและสารสนเทศ

ทางการเงินที:ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ\นตามมาตรฐานการบญัชีที:รับรองทั:วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที:เหมาะสมถือปฏิบติัอย่างสมํ:าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั และ

ประมาณการที:ดีที:สุดในการจดัทาํ รวมทั\งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที:น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื:อมั:นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื:อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 

2560 โดยสามารถหารายละเอียดไดจ้ากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั 

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงภาระหนา้ที:ในการกาํกบัดูแลกิจการเพื:อประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดย

คณะกรรมการมีบทบาท หนา้ที: และความรับผิดชอบที:ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั มติที:

ประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี โดยดาํเนินการอย่างซื:อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ 

เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส กาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น รวมทั\งประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื:อให้บริษทัสามารถเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซึ: งมีประสบการณ์และความเชี:ยวชาญในสาขา

ต่างๆ และเพื:อเป็นการถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารบริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ

ที:เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที:ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ: งไดรั้บแต่งตั\งให้เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั\งหมด กรรมการทุกท่านตอ้งมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที:มี

การแก้ไขเพิ:มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์พ.ศ. 2535 (และที:มีการแก้ไขเพิ:มเติม) 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ปนะกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที:เกี:ยวขอ้งกาํหนด ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทั

ไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจาํนวนนี\ จะตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจาก

ภายนอกอีก 1 คน ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบทั\งสิ\น 3 ท่านซึ: งคิดเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั\งหมด  

คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการที:เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน 

กรรมการที:ไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน ซึ: งในจาํนวนนี\ เป็นกรรมการอิสระที:เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดงัรายนามต่อไปนี\  

 

1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ    ประธานกรรมการ 

2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ    กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นายจิโร่ นิชิยาม่า    กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

5. นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษดิa   กรรมการ 

6. นายสุวชิ สุวรุจิพร    กรรมการ 

7. นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายเกษมศกัดิa  มสัยวาณิช   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะกรรมการไดเ้ขา้ฝึกอบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตร

พฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้

ทุกปี บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยงักรรมการไม่

นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทั\งสิ\น 5 ครั\ ง แต่ละครั\ งใชเ้วลา 

3-4 ชั:วโมง ทั\งนี\  กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบนัทึกจดัทาํเป็นรายงาน

การประชุมเสนอเพื:อคณะกรรมการผา่นการรับรองและจดัเกบ็เพื:อผูเ้กี:ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 

 

บทบาทหน้าที'และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัร่วมกันกาํหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามแผน

กลยทุธ์และงบประมาณที:กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื:อเพิ:มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษทั

และความมั:งคั:งสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้       

2. จดัใหมี้ระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการดาํเนินการอยา่งสมํ:าเสมอ คณะกรรมการ

บริษทัไดก้าํหนดและแบ่งแยกหนา้ที:และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย

บริหาร มีการกาํหนดระดบัอาํนาจดาํเนินการแต่ละดา้นโดยเฉพาะอย่างยิ:งการกาํหนดอาํนาจทางการเงินอย่าง

ชดัเจน  

3. จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที:

ประชุมผูถื้อหุน้ที:ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื:อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 

4. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กาํกบั ดูแล 

และติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที:ไดรั้บมอบหมาย โดยกาํหนดใหมี้

การราย งานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั นอกจากนี\  คณะกรรมการยงัไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ จึง

ไดก้าํหนดใหฝ่้ายบริหารรายงานเรื:องที:สาํคญัต่างๆ ของบริษทั เพื:อใหก้ารดาํเนินกิจการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาอนุมัติรายการที:สําคัญ  เช่น  โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื\ อขายทรัพยสิ์น 

ตลอดจนการดาํเนินการใดๆ ที:กฎหมายกาํหนด 

6. คณะกรรมการอาจแต่งตั\ งบุคคลอื:นให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื:อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที:คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน

ระยะเวลาที:คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี:ยนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจ

นั\นๆ ได ้

7. พิจารณาอนุมติั และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที:เกี:ยวโยงของบริษทัให้เป็นไปตาม

ประกาศ ขอ้กาํหนด หรือ แนวทางปฏิบติัที:เกี:ยวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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8. พิจารณารายการที:อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และ

เป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมที:ดี เพื:อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดย

ถือเป็นหนา้ที:ที:ตอ้งหลีกเลี:ยงการมีส่วนเกี:ยวขอ้งทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอนัอาจ

ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียผลประโยชน ์

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษทั 

ชื:อและจาํนวนกรรมการซึ: งมีอาํนาจลงลายมือชื:อแทนบริษทัคือ กลุ่ม ก. คือ นายเคียวซุเกะ  

ซาซากิ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื:อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ  นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและ

ประทบัตราสาํคญับริษทั 

 

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการไดเ้ขา้ฝึกอบรมหรือเขา้ร่วม

หลกัสูตรพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการโดยในปี 2560 มีกรรมการที:เขา้รับการฝึกอบรมดงันี\  

1. นายสุวฒัน์ สืบสันติกุล ไดเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 

3/2017 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิa  ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board Matters and Trends 

(BMT) 4/2017 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีจาํนวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษทั   มีคุณสมบติั

ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที:มีการแกไ้ขเพิ:มเติม) พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (และที:มีการแกไ้ขเพิ:มเติม) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ ปนะกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที:เกี:ยวขอ้ง

กาํหนด ไดรั้บแต่งตั\งครั\ งแรกเมื:อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามกรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบสามารถไดรั้บแต่งตั\งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อได ้ สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดว้ย 

1. นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการตรวจสอบ  

3. นายเกษมศกัดิa  มสัยวาณิช   กรรมการตรวจสอบ 
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โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบ

ทานงบการเงินของบริษทั  

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั\งสิ\น 5 ครั\ งดว้ยกนั รายละเอียดการเขา้ร่วม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี\  

1. นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ    เขา้ร่วมประชุม 5 ครั\ ง 

2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   เขา้ร่วมประชุม 5 ครั\ ง 

3. นายเกษมศกัดิa  มสัยวาณิช   เขา้ร่วมประชุม 5 ครั\ ง 

 

อาํนาจหน้าที'และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที:เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั\ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้สาํนกัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อื:นใดที:รับผดิชอบเกี:ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที:เกี:ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั\งบุคคล ซึ: งมีความเป็นอิสระเพื:อทาํหน้าที:เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั\งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั\ ง 

5. พิจารณารายการที:เกี:ยวโยงกนัหรือรายการที:อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั\ งนี\  เพื:อให้มั:นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํในช่วงที:เหมาะสม 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งนาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี\  

7.1 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ดงันี\  
1) ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที:เชื:อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

3) การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย และกฎหมายที:เกี:ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4) ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

5) รายการที:อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที:คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ที: 

7) รายการอื:นที:เห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั:วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที:และ

ความรับผดิชอบที:ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบติัการอื:นใดตามที:คณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

 

บริษทัมีสํานกัตรวจสอบภายใน มีสายบงัคบับญัชาขึ\นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื:อให้

เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดาํเนินงานของสายงานต่างๆ โดยสาํนกัตรวจสอบภายในมีหนา้ที:สอบทาน

ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายใน พร้อมทั\งวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามแผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื:อใหก้าร

ดาํเนินของบริษทั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาํนกัตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย ์อินอุทยั เป็น

ผูจ้ดัการทั:วไป มีหนา้ที:กาํกบัดูแลสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

 

บริษทัมีคณะกรรมการบริหารเพื:อทาํหน้าที:บริหารจดัการกิจการภายในบริษทั คณะกรรมการ

บริหารประกอบดว้ยเจา้หนา้ที:บริหารจาํนวน 8 ท่าน (โปรดดูหนา้ 35 ขอ้ 8.2) 

 

หน้าที'และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 

1. บริหารจดัการงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย โดยมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจการอนุมติัใน

เรื:องสาํคญัๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนในตารางอาํนาจอนุมติัในเรื:องต่างๆ เช่นการจดัซื\อ การผลิตและ

การจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมี บีญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที:ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัอยา่งเคร่งครัด ดว้ยความซื:อสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผู ้

ถือหุน้อยา่งดีที:สุด 

2. ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการ

ตดัสินใจในประเดน็ที:สาํคญัต่อกลยทุธ์องคก์รและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บับริษทั  

3. กลั:นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
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การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที'บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที:บริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ทั\งนี\ มีการแยกอาํนาจหนา้ที:ระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน สาํหรับการอนุมติัรายการที:มีความสาํคญั บริษทั

ไดมี้การกาํหนดลาํดบัขั\นในการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั ในรูปเล่มที:ชดัเจน นอกจากนี\  ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้กาํหนดให้มีการรายงานการดาํเนินงาน ซึ: งคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถาม

ตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในเรื:องที:เป็นสาระสาํคญัได ้

 

9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏบิัต ิ

 

คณะกรรมการระเบียบปฏิบติัเป็นคณะกรรมการที:ถูกจดัตั\งขึ\นตามกฏเกณฑร์ะเบียบปฏิบติัของ

บริษทั (Compliance Program) เพื:อทาํหนา้ที:ในการพิจารณาเนื\อหาและกาํกบัดูแลการใชป้ระมวลระเบียบปฏิบติั

และจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ: งเป็นเป็นหลกัปฏิบัติพื\นฐานที:ครอบคลุมและกาํกับการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 

ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมมีผลบงัคบัต่อบริษทั กรรมการ และพนกังานบริษทัทุกคน 

ที:จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัที:กาํหนดไวใ้นประมวลอยา่งเคร่งครัด หลกัปฏิบติัของประมวลระเบียบปฏิบติัและ

จริยธรรมจะอิงกับหลกัคุณธรรม จริยธรรมและหลกัความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดมั:นใน

มาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสูงและป้องกนัมิใหมี้การกระทาํที:ผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษทั อนั

เป็นการสร้างความเชื:อมั:นให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั:วไป ทั\งยงัจะส่งเสริมให้บริษทัมีการเติบโตอยา่งมั:นคง

และย ั:งยนือีกดว้ย เนื\อหาในประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอนัไดแ้ก่ พนกังานของบริษทั 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทรัพยสิ์นและขอ้มูลของบริษทั พนกังานทุกคนมีหน้าที:ที:จะตอ้งศึกษาและทาํความ

เขา้ใจในเนื\อหา และนาํไปใชป้ฏิบติัในการทาํงาน รวมถึงตอ้งสอดส่องดูแลการกระทาํที:ขดัต่อประมวลระเบียบ

ปฏิบติัและจริยธรรมดว้ย  

คณะกรรมการระเบียบปฏิบติัประกอบไปดว้ย  

1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบติั 

2. เจา้หนา้ที:บริหาร   เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบติั 

3. หวัหนา้สาํนกักฎหมาย  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบติั 

 

อาํนาจหน้าที'ของคณะกรรมการระเบียบปฏบิัต ิ

1. วางแผนการใชแ้ละปฏิบติัตามประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

และให้ความรู้เกี:ยวกบัประมวลดงักล่าว รวมถึงพิจารณาและอนุมติัแผนการใชแ้ละปฏิบติัตามประมวลดงักล่าว

ตามที:หน่วยงานที:เกี:ยวขอ้งเสนอมา 
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2. จัดตั\ งและดูแลรักษาเครือข่ายสื: อสารฉุกเฉินเพื:อใช้ในกรณีที: เกิดการกระทาํที: มิชอบด้วย

กฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของบริษทั หรือการกระทาํใดๆ ที:สงสัยว่าจะเป็นการ

ละเมิดกฎหรือระเบียบบริษทั 

3. จดัให้มีทีมงานสอบสวนตามความจาํเป็นเพื:อคน้หาขอ้เท็จจริงที:เกี:ยวกบัการกระทาํที:ไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษทั และพิจารณาวา่การฝ่าฝืนหรือการละเมิดดงักล่าวควรจะมีการ

ลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงนาํเสนอมาตรการที:เหมาะสมเพื:อจดัการกรณีดงักล่าว รวมถึงเพื:อป้องกนักรณี

ดงักล่าวที:อาจเกิดขึ\นอีกในอนาคต 

4. ชี\ แจงและอบรมพนกังานบริษทัให้เขา้ใจและตระหนกัถึงหนา้ที:และความรับผิดชอบของตน

ตามประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรม 

 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความเสี:ยงในการดาํเนินธุรกิจ จึงไดจ้ดัตั\งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี:ยงขึ\นเพื:อดาํเนินการตามนโยบายในการบริหารความเสี:ยงของบริษทัใหเ้ป็นรูปธรรมและสามารถ

สนบัสนุนการตดัสินใจของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายที:อาจจะเกิดขึ\นใน

อนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี:ยงไดน้าํหลกัการบริหารความเสี:ยงระดบัองคก์ร (Enterprise Risk 

Management) ซึ: งเป็นเครื:องมือในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนมาปรับใชใ้นบริษทั  

  

คณะกรรมการบริหารความเสี'ยงประกอบไปด้วย 

1. ประธานเจา้หนา้ที:บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี:ยง 

2. ประธานเจา้หน้าที:การเงินและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่, เจา้หน้าที:บริหารและกรรมการ

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี:ยง 

3. หวัหนา้สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี:ยง 

ขอบเขตหน้าที'ของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยงมดีงันีV 

1. กาํหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี:ยงดา้นต่างๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. จดัใหมี้การบริหารความเสี:ยงและกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี:ยงที:ครอบคลุมทั:วทั\ง

องคก์ร 

3. สอบทานความเสี:ยงและมาตรการในการหลีกเลี:ยงความเสี:ยงซึ: งประเมินโดยเจา้ของความเสี:ยง 

และใหค้าํแนะนาํเพื:อการปรับปรุง 
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4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามกรอบการบริหารความเสี:ยงทั:วทั\งองคก์ร รวมถึง

ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี:ยงเป็นประจาํ 

5. ปฏิบติัหนา้ที:อื:นใดตามที:คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

นอกจากนี\  คณะกรรมการบริหารความเสี:ยงไดแ้ต่งตั\งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี:ยงซึ: ง

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั เพื:อดาํเนินการบริหารความเสี:ยงในระดบัหน่วยงาน โดย

มีสาํนกัตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและสนบัสนุน 

 

 9.3 การสรรหาและแต่งตัVงกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 

 9.3.1 คณะกรรมการบริษทั 

 

การแต่งตัVงและถอดถอนกรรมการบริษทั 

  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการของบริษทัจะถูกเลือกตั\งโดยที:ประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจาํนวน

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ: งหนึ: งของจาํนวนกรรมการทั\ งหมด ตอ้งมีถิ:นที:อยู่ใน

ราชอาณาจกัร โดยในคณะกรรมการจาํนวนนี\ จะตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คนและกรรมการจากภายนอก

อีก 1 คน  

บริษทักาํหนดให้การเลือกตั\งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดย

มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคือ  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ:งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที:ตนถือคูณดว้ยกรรมการที:จะเลือกตั\ง  

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที:มีอยูท่ ั\งหมดตาม (1) เลือกตั\งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได  ้ในกรณีที:เลือกตั\งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย

เพียงใดกไ็ด ้

(3) บุคคลซึ: งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั\งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการที:จะพึงเลือกตั\งในครั\ งนั\น ในกรณีที:บุคคลซึ: งไดรั้บการเลือกตั\งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที:จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั\งในครั\ งนั\น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี\ขาด        

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั\ ง ให้คณะกรรมการของบริษทัพน้จากตาํแหน่งทั\งคณะ และ

ให้ที:ประชุมเลือกกรรมการของบริษทัขึ\นใหม่ตามวิธีการขา้งตน้ โดยกรรมการที:พน้จากตาํแหน่งอาจได้รับ

เลือกตั\งใหม่ได ้และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตาํแหน่งเพื:อดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อนเท่าที:

จาํเป็นจนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ที:         
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นอกจากนี\  กรรมการบริษทัจะพน้จากตาํแหน่งไดห้ากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบติัหรือมี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั หรือมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามพระราช

บญัติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ในกรณีที:มีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุขา้งตน้ ขอ้บงัคบั

บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ: งซึ: งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 

พระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซึ: งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียง

เท่าวาระที:ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที:ตนแทน   

ขอ้บงัคบับริษทัยงักาํหนดใหที้:ประชุมผูถื้อหุน้สามารถถอดถอนกรรมการบริษทัได ้โดยลงมติให้

กรรมการคนใดคนหนึ: งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี:ของ

จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ: งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ:งหนึ: งของจาํนวนหุ้นที:ถือ

โดยผูถื้อหุน้ที:มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

การสรรหากรรมการ 

 

เมื:อตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงจากการลาออกจากตาํแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื:นใด 

คณะกรรมการบริษทัจะสรรหาบุคคลที:ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและเป็นบุคคลที:มีความรู้ความสามารถ

และมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทั เพื:อเสนอให้ที:ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือที:ประชุมผูถื้อ

หุน้ลงมติอนุมติัแลว้แต่กรณีตามที:ขอ้บงัคบับริษทักาํหนด บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา 

เมื:อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริษทัจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจดัรวบรวม

ขอ้มูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบัการดาํเนินการของบริษทั รวมถึงหนา้ที:ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัในการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษทัเป็นผูบ้รรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้

รับทราบ 

 

9.3.2 กรรมการอสิระ 

 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที:จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมิไดผ้่านขั\นตอนของ

คณะกรรมการสรรหา เนื:องจากบริษทัไม่มีการแต่งตั\งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณา

ร่วมกนัของที:ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยคดัเลือกบุคคลที:มีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (และที:มีการแกไ้ขเพิ:มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที:มี

การแกไ้ขเพิ:มเติม) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ปนะกาศคณะกรรมการตลาดทุน 

ที: ทจ 39/2559 และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที:เกี:ยวขอ้งกาํหนด 
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9.3.3 คณะกรรมการบริหาร 

 

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 

  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตั\งประธานเจา้หน้าที:บริหารและเจา้หน้าที:บริหารของคณะ

กรรมการบริหารหลงัจากการประชุมสามญัประจาํปีซึ: งจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี บุคคลที:จะดาํรงตาํแหน่ง

เจา้หนา้ที:บริหารจะไดรั้บการคดัสรรจาก คณะกรรมการบริษทั พนกังานระดบัผูฝ่้ายจดัการอาวโุสของบริษทัหรือ

บุคคลภายนอกที:มีความรู้ความสามารถ ในกรณีที:ตาํแหน่งเจา้หนา้ที:บริหารว่างลง ประธานเจา้หนา้ที:บริหารจะ

เสนอชื:อผูที้:เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติัเขา้ดาํรงตาํแหน่งที:วา่งลง ซึ: งจะดาํรงตาํแหน่งไดเ้ท่าวาระที:

ยงัเหลืออยูข่องเจา้หนา้ที:บริหารเดิมที:ตนแทน 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

 สาํหรับการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัไดส่้งตวัแทนของบริษทัเขา้

ไปดาํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการ ทั\งนี\  เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ: งตวัแทนของบริษทัไดมี้ส่วนร่วมใน

การกาํหนดนโยบายและตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจกรณีที:สาํคญั และยงัคอยดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัที:เกี:ยวขอ้งต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที:มี

การแกไ้ขเพิ:มเติม) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ปนะกาศคณะกรรมการตลาด

ทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที:เกี:ยวขอ้งกาํหนด ไม่ว่าจะเป็นในเรื:องการเปิดเผยขอ้มูล 

รายการระหว่างกัน การได้มาหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์น เป็นต้น เพื:อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท 

นอกจากนี\  ระบบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมยงัใชร้ะบบบญัชีมาตรฐานเดียวกนักบับริษทัเพื:อใชจ้ดัทาํงบ

การเงินรวม 

 

 9.5 การดูแลเรื'องการใช้ข้อมูลภายใน 

  

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี:ยวกบัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั เพื:อเป็นแนวทางในการป้องกนัการใช้

ขอ้มูลภายในโดยไม่ชอบซึ:งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และเพื:อเป็นการสร้างความเชื:อมั:นวา่ 

กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังานบริษทั และบุคคลที:เกี:ยวขอ้งทุกท่าน จะไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื:อผลประโยชน์ของ

ตนเองโดยมีรายละเอียดดงันี\  

 5.1 บริษทัไดจ้ดัทาํและแจกคู่มือระเบียบปฏิบติัของบริษทั และประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมซึ: ง

มีหัวขอ้ขอ้มูลบริษทัและการซื\อขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัข่าววงในกาํหนดอยูแ่ละจดัให้มีการอบรมประจาํปีใน

หวัขอ้ดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกท่าน โดยทุกท่านจะตอ้งลงลายมือชื:อรับทราบไวเ้ป็น
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หลกัฐาน บุคคลเหล่านี\ จะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลซึ: งตนไดรั้บทราบจากการปฏิบติังานเพื:อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั

โดยไม่ชอบ  

 

 5.2 สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งจดัทาํรายงานการเปลี:ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละ

รายงานต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และกาํหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร นาํขอ้มูลภายในที:มีสาระสําคญัของ

บริษทัซึ: งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพื:อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ซึ: งรวมถึงการซื\อขายหลกัทรัพย์

ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งงดการซื\อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อน

การเปิดเผยงบการเงินรวมถึงขอ้มูลสาํคญัที:มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัใหแ้ก่สาธารณชน 

 5.3 สาํหรับบริษทัยอ่ยของบริษทักต็อ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั และประมวลระเบียบปฏิบติั

และจริยธรรมดว้ย โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัไดน้าํหลกัการดงักล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง 

 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นายมนูญ มนูสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที: 4292 (เป็นผูล้งลายมือชื:อใน

งบการเงินของบริษทัประจาํปี 2558 2559 และ 2560) และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที: 4301 (ไม่เคยลงลายมือชื:อในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที: 5035 (ไม่เคยลงลายมือชื:อในงบการเงินของบริษทั) แห่ง สาํนกังาน ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี\  

 

1. ค่าสอบบญัชี 

                                   

รอบปีบญัชี 2560 หน่วย:บาท 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการและ

งบการเงินรวมประจาํปี 

1,480,000.- 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการและ

งบการเงินรวมรายไตรมาส 

290,000.- 

 รวมค่าสอบบญัชี 2,350,000.- 

 

 2. ค่าบริการอื:น 

     ไม่มี   
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 ในปัจจุบนั แนวคิดเรื:องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้

กลายเป็นแนวทางที:สําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจโดยจะเห็นไดว้่ากิจการขนาดใหญ่ทั\งในและต่างประเทศไดน้าํ

แนวคิดดงักล่าวเขา้มาปรับใชห้รือนาํมาเป็นกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เนื:องจากเป็นที:พิสูจน์แลว้ว่าการดาํเนิน

กิจกรรมใดๆ ขององคก์รโดยคาํนึงถึงผลกระทบที:จะเกิดต่อตวัองคก์ร สงัคมและสิ:งแวดลอ้มจะช่วยใหกิ้จการและ

สงัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข และนาํไปสู่การเติบโตที:ย ั:งยนื (Sustainable Development) ของกิจการ  

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสําคญักบัแนวคิดดงักล่าวและไดด้าํเนินการตาม

แนวนโยบายดงักล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัมาตลอด บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานฉบบัความรับผิดชอบต่อ

สงัคมฉบบันี\ ขึ\นเพื:อรายงานกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ 

 

วสัิยทศัน์ของบริษทั 

 

ที'หนึ'งในใจเกษตรกร 

 “เรามุ่งมั:นที:จะเป็นทางเลือกอนัดบัแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยการส่งมอบผลิตภณัฑ์และ

การบริการที:มีคุณภาพ ซึ: งจะช่วยเพิ:มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก” 

 

พนัธกจิของบริษทั 

 

เพื:อใหบ้รรลุเป้าหมายขา้งตน้ บริษทัจึงไดก้าํหนดพนัธกิจของบริษทัดงันี\  

1. มุ่งมั'นสร้างคุณค่า 

เรามุ่งมั:นที:จะสร้างคุณค่าใหม่ๆใหก้บัเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการที:เหนือกวา่ ซึ: งจะถูกคิดคน้และพฒันาอยา่งต่อเนื:องเพื:อเพิ:มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะ

ครอบคลุมไปยงัเกษตรกรทั:วทั\ งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ:มขึ\นอีกเพื:อยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าใน

อุตสาหกรรมการเกษตร 

2. พฒันาคนของเรา 

เรามุ่งมั:นที:จะพฒันาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวฒันธรรมองค์กรที:

พนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพฒันาองค์กรของเราอย่างต่อเนื:องเพื:อรับมือกับการ

เปลี:ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 



 แบบ 56-1 ประจาํปี 2560......58 /  

                                                                                                                                                                                              

 

3. เอาใจใส่ต่อสังคม 

เรามุ่งมั:นที:จะทาํใหก้ระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ:งแวดลอ้ม มีความย ั:งยนื และสร้าง

อิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนาํเอาแนวคิดการเป็นสมาชิกที:ดีของสังคมและการพฒันาอย่างย ั:งยืนมาใช้

ร่วมกบัการดาํเนินธุรกิจของเรา 

 

ทศิทางสู่ความยั'งยืน 

 

เกษตรกรรมมีความสาํคญัต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอยา่งมาก โดยผลผลิตที:ไดจ้ากการเกษตรจะ

ใชเ้ป็นอาหาร เครื:องนุ่งห่ม ที:อยูอ่าศยั ยารักษาโรค รวมถึงสิ:งของที:จาํเป็นอื:นๆ ในชีวิตประจาํวนั ในฐานะผูผ้ลิต

ปุ๋ยเคมีซึ: งเป็นสินคา้ที:มีความเกี:ยวขอ้งโดยตรงกบัการเกษตร บริษทัจึงมีความรับผิดชอบที:จะตอ้งผลิตสินคา้ที:มี

คุณภาพเพื:อช่วยสนับสนุนการเพิ:มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ\น บริษทัเชื:อว่าการซื:อสัตยต่์อลูกคา้โดยการ

ควบคุมคุณภาพสินคา้ให้ไดม้าตรฐานสูงรวมถึงให้คาํปรึกษาในการใชสิ้นคา้ให้ถูกตอ้งจะช่วยให้การเกษตรมี

ประสิทธิภาพมากขึ\น เกษตรกรมีชีวิตที:ดีขึ\น ซึ: งก็จะทาํให้บริษทัสามารถเติบโตอยา่งย ั:งยืนไปดว้ยได ้นอกจากนี\  

บริษทัยงัไม่ละเลยที:จะดูแลชุมชนและสิ:งแวดลอ้มซึ: งอาจไดรั้บผลกระทบจากการกิจกรรมของบริษทั โดยการลด

มลภาวะ ประหยดัพลงังาน พฒันาชุมชนในสิ:งที:ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือเกื\อกูลกนัระหวา่งบริษทัและชุมชน

ซึ:งจะนาํไปสู่การเติบโตที:ยงัยนืต่อไป 

 

กรอบการรายงาน 

 

เนื\อหาความรับผดิชอบต่อสงัคมนี\ไดจ้ดัทาํขึ\นตามแนวทางการจดัทาํรายงานแห่งความย ั:งยนื ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอาศยักรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจาํปี (Integrated CSR Reporting 

Framework) จดัทาํโดยสถาบนัไทยพฒัน ์ทั\งนี\ เนื\อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บมจ.ไทย

เซ็นทรัลเคมี ไม่รวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกจิของบริษทั 

 

บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีกาํลงัการผลิต 1.2 

ลา้นเมตริกตนัต่อปี  
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ผู้มส่ีวนได้เสีย 

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูที้:เกี:ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัในดา้นต่างๆ และอาจไดรั้บประโยชน์หรือ

ผลกระทบจากการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ย จึงถือเป็นหน้าที:ของบริษทัที:จะตอ้งควบคุมดูแลกิจกรรมของ

บริษทัเพื:อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที:อาจเกิดขึ\นใหไ้ดม้ากที:สุด ผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัเป็นส่วนสาํคญั

สาํหรับการกาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาที:ยงัยนือีกดว้ยโดยบริษทัจะประเมินความเสี:ยงของกิจกรรมและติดตาม

ผลกระทบที:เกิดขึ\นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนสํารวจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้จึงกาํหนดกลยุทธ์ 

นโยบาย แนวทางปฏิบติัในเรื:องนั\นๆ  

 

บริษทัไดจ้ดัประเภทของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัออกไดเ้ป็นกลุ่มต่างๆ ดงันี\  

1. พนกังานของบริษทั เป็นผูป้ฏิบติัและดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษทั ประโยชน์หรือ

ผลกระทบที:อาจไดรั้บไดแ้ก่ ค่าจา้งสวสัดิการต่างๆ หนา้ที:การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

2. ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน เป็นผูช้าํระเงินซื\อหุ้นของบริษทัจึงมีส่วนไดเ้สียขึ\นอยูก่บัผลประกอบการของ

บริษทัดว้ย ประโยชน์หรือผลกระทบที:อาจไดรั้บไดแ้ก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที:ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงิน

ปันผล ผลกาํไรขาดทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลที:บริษทัเปิดเผย 

3. เกษตรกร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงจากการอุปโภคสินคา้ของบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบที:อาจ

ได้รับได้แก่ คุณภาพของสินคา้และบริการ การเปิดเผยขอ้มูลของสินคา้ การให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ การรักษา

ความลบัของลูกคา้ บริการหลงัการขาย 

4. ผูแ้ทนจาํหน่าย เป็นผูมี้ความสําคญัในการกระจายสินคา้ให้กบัเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบที:

อาจไดรั้บคือ ส่วนแบ่งรายไดจ้ากการขายสินคา้ การจดัเตรียมและขนถ่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูแ้ทนจาํหน่าย การส่งเสริม

และสนบัสนุนทางการตลาด การรับประกนัสินคา้ในกรณีสินคา้มีความชาํรุดบกพร่อง 

5. คู่คา้ ผูจ้ดัหา เป็นผูที้:มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจดัหาวตัถุดิบ หรือเป็นผูรั้บจา้งหรือใหบ้ริการ

แก่บริษทัในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์หรือผลกระทบที:อาจไดรั้บไดแ้ก่ ราคาวตัถุดิบในการจดัซื\อจดัหา 

การประมูลงานหรือโครงการของบริษทั การถ่ายทอดเทคโนโลย ีความรู้หรือประสบการณ์  

6. คู่แข่ง เป็นผูที้:มีส่วนไดเ้สียในดา้นการจาํหน่ายสินคา้และการแข่งขนั ประโยชน์หรือผลกระทบที:อาจ

ไดรั้บไดแ้ก่ การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและมีจริยธรรม 

7. เจา้หนี\  เกี:ยวขอ้งกบับริษทัโดยเป็นผูที้:มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบที:อาจเกิดขึ\น

ไดแ้ก่ การชาํระหนี\ สินตรงต่อเวลารวมถึงผลประโยชนที์:ไดต้กลงกนัไว ้

8. ชุมชนแวดลอ้ม เกี:ยวขอ้งกบับริษทัเนื:องจากอาจไดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต 

เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ:งแวดลอ้ม การจา้งแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินคา้พื\นบา้นในชุมชน 

การพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ 
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ประเดน็ที'สําคญัและมุ่งเน้นในการดาํเนินความรับผดิชอบสังคม 

 

 จากการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยพิจารณาจากประเดน็ที:มีความสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและประดน็ที:มี

ความสาํคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไดก้าํหนดประเดน็ที:สาํคญัและมุ่งเนน้ดงันี\  

- คุณภาพของสินคา้ 
- กระบวนการผลิตที:เป็นมิตรกบัสิ:งแวดลอ้ม 

- การใหข้อ้มูลความรู้ในการใชผ้ลิตภณัฑ ์

- การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั 

จากนั\นบริษทักไ็ดด้าํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยมุ่งเนน้ไปตามประเดน็ขา้งตน้เป็นสาํคญั 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ'งแวดล้อม 

 

บริษทัไดร้วบรวมกิจกรรมต่างๆ ที:จดัเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ:งแวดลอ้มไวด้งัต่อไปนี\  

 

ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 

บริษทัมีนโยบายเนน้การผลิตสินคา้ที:มีคุณภาพสูงไดม้าตรฐาน เพื:อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและเชื:อมั:น

ในคุณภาพสินคา้ของบริษทัวา่เป็น “ปุ๋ยเตม็สูตร” การที:ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรม

เพิ:ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ\ นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ\ น ในการนี\ บริษัทได้

ดาํเนินการเพื:อเป็นการรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคดงันี\  

 

1. การควบคุมคุณภาพของสินคา้ 

- ในสายการผลิต บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบและสินคา้ที:ผ่านสายการผลิตอย่าง

เขม้งวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของปุ๋ย 3 ช่วงดว้ยกนั เริ:มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของ

วตัถุดิบก่อนส่งเขา้สู่กระบวนการผลิต ช่วงที: 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที:ปุ๋ยผลิตสาํเร็จผ่านสายพาน

การผลิต และช่วงที: 3 สุ่มตรวจระหวา่งที:ปุ๋ยผลิตสาํเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภณัฑ ์ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละ

ช่วงนั\น พนักงานบริษทัจะสุ่มเก็บตวัอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานลาํเลียงจนครบ 8 ครั\ ง (หรือทุก 2 

ชั:วโมง) ตวัอย่างที:เก็บไดจ้ะถูกส่งไปที:ห้องปฏิบติัการของบริษทัเพื:อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่า

ตัวอย่างที: สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน  ปุ๋ยที:ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจาก

สายการผลิตและนาํไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินคา้ของบริษทันี\ จดัว่ามีมาตรฐานใน

การควบคุมคุณภาพของสินคา้ที:สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย 
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- บริษทัไดจ้ดัตั\งหอ้งปฏิบติัการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ\นที:โรงงานพระประแดงและโรงงาน

นครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพความแม่นยาํในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง 

ห้องปฏิบติัการของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์

ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจึงมั:นใจไดว้า่ปุ๋ยเคมีที:ผา่นการวิเคราะห์

จากหอ้งปฎิบติัการของบริษทัจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบนั หอ้งปฏิบติัการของบริษทัไดรั้บ

การรับรองเป็นห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ: งปุ๋ยเคมีที:ผา่น

การวเิคราะห์จากหอ้งปฏิบติัการสามารถนาํไปขึ\นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื:อจาํหน่ายได ้

 

2. การใหข้อ้มูลแก่เกษตรกร 

- บริษทัจดัประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื:อให้ความรู้เกี:ยวกบัการเกษตรในหัวขอ้ต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั\งปี 

โดยร่วมกบัผูแ้ทนจาํหน่ายในการจดัหาสถานที:และเชิญชวนเกษตรกรเขา้ร่วมซึ: งจะมีจาํนวนตั\งแต่ 30-200 คนต่อ

การประชุมในแต่ละครั\ งหมุนเวียนกนัในแต่ละพื\นที:ทั:วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หัวขอ้ที:บรรยายในการ

ประชุมจะเป็นความรู้เกี:ยวกบัการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบาํรุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การ

ใชปุ๋้ยเคมีใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวทิยากรของบริษทัเอง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถซกัถามขอ้สงสยั

ต่างๆ เกี:ยวกบัการเกษตรไดแ้ละวิทยากรจะตอบคาํถามให้ นอกจากนี\ บริษทัยงัรับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร 

ร้านคา้ที:ตอ้งการใหบ้ริษทัไปบรรยายใหค้วามรู้หรือออกงานแนะนาํสินคา้ของบริษทัดว้ย  

- บริษทัจดัทาํโครงการแปลงสาธิต ซึ: งมีวตัถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ขา้ว หอม 

กระเทียม ยางพารา มนัสาํปะหลงั ฯลฯ โดยใชปุ๋้ยของบริษทัใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัการเพาะปลูกเปรียบเทียบกบั

วธีิเดิมที:เกษตรกรปฏิบติัอยู ่บริษทัจะคดัเลือกเกษตรกรผูน้าํที:มีความสนใจเขา้ร่วมโครงการ จากนั\นแบ่งพื\นที:ส่วน

หนึ:งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตทาํการปลูกพืชโดยใชปุ๋้ยของบริษทัภายใตค้าํแนะนาํ 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูก

เวลา ถูกอตัราและถูกวิธี บริษทัจะจดัหาปุ๋ยสูตรที:เหมาะสมใหแ้ก่เกษตร 1 กระสอบซึ:งปกติจะใชไ้ดก้บัพื\นที: 1 ไร่ 

โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกนัวา่ผลผลิตของแปลงสาธิตซึ: ง

เป็นการเพาะปลูกตามคาํแนะนาํของบริษทัและใชปุ๋้ยของบริษทัเพิ:มขึ\น  

- บริษทัจดัทาํวารสารเพื:อนแทเ้กษตรกรไทยแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ทนการคา้ และ

ผูส้นใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คิดมูลค่า หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวารสาร

ดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี:ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชดาํริในด้านการเกษตร วิธี

เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกนัศตัรูพืช การพฒันาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิทางการ

เกษตรและพนกังานผูท้รงคุณวฒิุของบริษทั รวมทั\งเผยแพร่งานวิจยัความเหมาะสมของการใชปุ๋้ยเคมีกบัพืชแต่ละ

ชนิดดว้ย นอกจากนี\ ยงัมีคอลมัไขปัญหาเกษตรซึ: งจะเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดซ้กัถามปัญหาต่างๆ และบริษทัจะ

จดัใหผู้เ้ชี:ยวชาญตอบปัญหาดงักล่าว   
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- บริษทัส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ลูกหลานเกษตรกรผา่นโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธิต “สวนสวย

กินได”้ วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการกเ็พื:อปลูกฝังความรู้ทางดา้นการเกษตรเบื\องตน้ในการปลูกพืชผกัและการ

ใชปุ๋้ยเคมีอยา่งถูกวธีิ ตั\งแต่กระบวนการเพาะเมลด็   ลงแปลง  ใส่ปุ๋ย และเกบ็เกี:ยว ซึ: งบริษทัคาดหวงัวา่เดก็รุ่นใหม่

จะสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได”้ กลบัไปประยกุตใ์ชที้:บา้นของตนเอง 

อีกทั\ งยงัส่งเสริมการสร้างวินัย การรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกัน และที:สําคญัเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับ

ประทานผกัสวนครัวที:สดสะอาดและปลอดภยัซึ: งปลูกดว้ยตวัเองอีกดว้ย โดยปีนี\ บริษทัไดเ้ริ:มโครงการแปลง

สาธิต “สวนสวยกินได”้ ที:โรงเรียนวดัเสดจ็ (คุณศรีประเสริฐอุปถมัภ)์ และโรงเรียนวดัละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บาํรุง) 

ซึ: งเป็นโรงเรียนในชุมชนละแวกโรงงานนครหลวง และในอนาคตบริษทัมีแผนในการพฒันาขยายโครงการนี\

อยา่งต่อเนื:องในอีกหลายๆโรงเรียนทั:วภูมิภาค 

 

3. การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

- บริษทัไดด้าํเนินโครงการปรับปรุงระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระประแดงใน

ขั\นตอนการลาํเลียงสินคา้ผลิตสําเร็จเขา้สู่โกดงัและการขนถ่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้หรือผูแ้ทนจาํหน่าย สําหรับ

โรงงานนครหลวง บริษทัไดติ้ดตั\งระบบ Pallatizer ซึ: งเป็นระบบที:ใชแ้ผน่ Pallet รถยกและสายพานลาํเลียงในการ

เคลื:อนยา้ยสินค้าโดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม แทนระบบเดิมซึ: งเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุก

เคลื:อนยา้ยสินคา้เป็นหลกั การปรับปรุงระบบดงักล่าวสามารถช่วยลดความแออดัของการขนถ่ายสินคา้ลงสู่

รถบรรทุกของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ: งโดยปกติในฤดูจาํหน่ายปุ๋ยลูกคา้จะใชเ้วลาเฉลี:ยในการรอรับสินคา้ประมาณ 

6 ชั:วโมง โดยมีระยะเวลาเฉลี:ยในขนสินคา้ขึ\นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตนัไม่รวมเวลาเคลื:อนยา้ยรถบรรทุกไปตาม

จุดจ่ายสินคา้แต่ละสูตร เมื:อไดด้าํเนินโครงการดงักล่าวแลว้ สามารถลดระยะเวลาเฉลี:ยในการรอรับสินคา้ลงเหลือ

ประมาณ 4 ชั:วโมง และระยะเวลาเฉลี:ยในการขนสินคา้ขึ\นรถบรรทุกลดลงเหลือ  1.8 นาทีต่อตนัโดยลูกคา้ไม่ตอ้ง

เคลื:อนยา้ยรถบรรทุกเนื:องจากสามารถขนสินคา้ทุกสูตรไดที้:จุดเดียว โครงการนี\ จึงสามารถช่วยให้ลูกคา้ลดเวลา

ในการขนส่งสินคา้ภายในโรงงานลงไดถึ้งกวา่ร้อยละ 33   

สาํหรับโรงงานพระประแดง บริษทัก็ไดมี้การปรับปรุงกระนวนการการลาํเลียงสินคา้เขา้สู่โกดงัและการ

ขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้เลือกติดตั\ งระบบ P-Sling ซึ: งเป็นระบบที:ใช้เชือกสลิงเป็นอุปกรณ์ในการ

เคลื:อนยา้ยสินคา้ จากการวดัประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบวา่ช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินคา้ไดกึ้:ง

หนึ:ง จากเดิมระยะเวลาเฉลี:ยในขนสินคา้ขึ\นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตนัลงเหลือ 1.35 นาทีต่อตนั อยา่งไรกดี็ บริษทั

ยงัคงตอ้งเกบ็สถิติอยา่งนอ้ย 12 เดือน เพื:อใชว้ดัประสิทธิภาพการปรับปรุงระบบขนส่งสินคา้ต่อไป 
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4. การดูแลรักษาสิ:งแวดลอ้ม 

- บริษทัไดส้ร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ: งเป็นโครงการผลิต

พลงังานไฟฟ้าร่วมกบัพลงังานความร้อนที:โรงงานพระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจะผลิต

กระแสไฟฟ้าเพื:อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ใน

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะไดก้ระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัจะไดพ้ลงังานความร้อนซึ:งสามารถนาํไปใชใ้น

กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีไดด้ว้ย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะตอ้งผลิตพลงังานความร้อนเพื:อใชใ้น

กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื\อเพลิงอยูแ่ลว้ เมื:อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 

โรงงานสามารถใชก้๊าซธรรมชาตินั\นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื:อใชภ้ายในโรงงานและส่งขาย รวมทั\งยงัไดพ้ลงังาน

ความร้อนมาใชใ้นกระบวนการผลิตปุ๋ยอีกดว้ย โครงการนี\ จึงเป็นการลดการใชพ้ลงังานและประหยดัค่าใชจ่้ายได้

เป็นอยา่งดี นอกจากนี\ โครงการยงัสามารถทาํรายไดใ้หแ้ก่บริษทัจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวงดว้ย 

บริษทัเริ:มเดินเครื:องกาํเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมตั\งแต่ปลายปี 2556  

- บริษทัไดด้าํเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง 

ในกระบวนการลาํเลียงวตัถุดิบหรือสินคา้สําเร็จเขา้สู่โรงงานจะอาจจะทาํให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กซึ: งอาจมี

ผลกระทบต่อชุมชนและสิ:งแวดลอ้มใกลเ้คียงและยงัเป็นการสูญเสียวตัถุดิบจาํนวนหนึ:งดว้ย บริษทัไดด้าํเนินการ

ติดตั\งเครื:องกาํจดัฝุ่ นที:เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ: งเป็นระบบที:ใชก้ารหมุนวนของอากาศเพื:อให้ฝุ่ นตกตะกอนลง

ดา้นล่าง ซึ: งหลงัจากดาํเนินการติดตั\งระบบดงักล่าวแลว้ สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่ นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

บริษทัยงัไดติ้ดตั\งระบบกาํจดัฝุ่ นละอองเพิ:มเติมดว้ยระบบ Scrubber Tank ซึ: งเป็นระบบที:ใชน้ํ\ าจบัละอองฝุ่ น ทาํ

ให้สามารถกาํจดัฝุ่ นที:มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได ้นอกจากนี\   ที:โรงงานนครหลวง บริษทัไดจ้ดัทาํป้ายแสดง

คุณภาพอากาศติดตั\งไวบ้ริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะทาํการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจาํทุก

วนัและแสดงผลที:วดัไดบ้นป้ายดิจิตอล เพื:อเป็นการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ชุมชนที:อาศยัโดยรอบไดท้ราบตามหลกั

ธรรมาภิบาลสิ:งแวดลอ้ม  

- บริษทัดาํเนินการโครงการคดัแยกขยะ โครงการนี\ จะรณรงคใ์ห้พนกังานทาํการการคดัแยกขยะภายใน

โรงงานก่อนจะนาํไปทิ\ง โดยบริษทัจะรับซื\อขยะที:สามารถนาํไปรีไซเคิลไดต้ามราคาที:กาํหนดไว ้จากนั\นขยะ

ดงักล่าวกจ็ะถูกขายใหแ้ก่ผูรั้บซื\อขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคลอ้งกบักิจกรรม “เปลี:ยนขยะใหเ้ป็นเงิน” ที:บริษทัจดัขึ\น 

เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผูรั้บซื\อก็จะนาํมาหมุนเวียนรับซื\อขยะจากพนกังานที:เขา้ร่วมโครงการต่อไป 

นอกจากนี\  บริษทัไดเ้ปลี:ยนและจดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื:อใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะ

ในโรงงาน จากผลการดาํเนินโครงการพบวา่โรงงานพระประแดงมีขยะรีไซเคิลที:ขายใหแ้ก่ผูรั้บซื\อจาํนวน 5.3 ตนั 

โรงงานนครหลวงสามารถลดการกาํจดัขยะทั:วไปในปีที:ผ่านมาไดก้ว่า 33 ตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของจาํนวน

ปริมาณขยะที:ตอ้งกาํจดั และสามารถเพิ:มจาํนวนขยะรีไซเคิลที:ขายให้กบัผูรั้บซื\อในปีที:ผ่านมาไดก้ว่า 5 ตนัหรือ

ร้อยละ 68 ของจาํนวนขยะรีไซเคิลที:จาํหน่ายได  ้โครงการนี\ มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที:อาจส่งผลกระทบต่อ

สิ:งแวดลอ้ม ลดค่าใช้จ่ายในการกาํจดัขยะ เพิ:มรายไดจ้ากการขายขยะรีไซเคิลและยงัช่วยปลูกจิตสํานึกให้แก่

พนกังานในการการรักษาสิ:งแวดลอ้มดว้ย  
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- โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ: ง

เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ:งแวดลอ้ม (Environmental Management System) ที:ไดรั้บการยอมรับมากที:สุด

จากหน่วยงานและองคก์รทั:วโลก โดยเป็นการจดัการทรัพยากรและสิ:งแวดลอ้มไปพร้อมกบัการพฒันาธุรกิจ และ

เน้นเรื: องของการป้องกนัมลพิษและรักษาสิ:งแวดลอ้มเป็นหลกั เพื:อช่วยลดผลกระทบต่อสิ:งแวดลอ้ม รวมถึง

สามารถลดตน้ทุนการผลิตในธุรกิจไดด้ว้ย นอกจากนี\โรงงานทั\งสองยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 18001 ซึ: ง

เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที:ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดัทาํระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของ

องค์กรและพฒันาปรับปรุงระบบให้ดียิ:งขึ\นอย่างต่อเนื:องในด้านต่างๆ ได้แก่ ลดความเสี: ยงต่ออนัตรายและ

อุบติัเหตุต่างๆของพนกังานและผูเ้กี:ยวขอ้ง ปรับปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจใหเ้กิดความปลอดภยั และช่วยสร้าง

ภาพพจนค์วามรับผดิชอบขององคก์รต่อพนกังานภายในองคก์ร ต่อองคก์รเองและต่อสงัคม  

 

5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

- บริษัทคาํนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นสําคัญ  จึงได้มีการจัดทํา

ขอ้แนะนาํการปฏิบติังาน (Work Instruction) ขึ\นเพื:อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานโดยมีมาตรฐานความปลอดภยั

ไม่ตํ:ากว่ามาตรฐานที:กาํหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษทัมีการจดัอบรมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน

และเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผูมี้ความรู้จากภายนอกมาเป็นผูบ้รรยายในหัวขอ้ต่างๆ บริษทัยงัไดเ้ก็บสถิติ

อุบติัเหตุที:เกิดขึ\นภายในโรงงานของบริษทั รวมถึงอตัราการบาดเจบ็เนื:องจากการทาํงานซึ:งมีรายละเอียดดงันี\  

ในปี 2560 เกิดอุบติัเหตุภายในโรงงานทั\งสิ\น 9 ครั\ ง มีพนกังานและผูรั้บเหมาไดรั้บบาดเจ็บ 15 คน หยดุ

งานรวมกนั 214 วนั คิดเป็นอตัราความถี:การบาดเจ็บ (IFR) 7.36 ต่อหนึ: งลา้นชั:วโมง และอตัราความรุนแรงของ

การบาดเจบ็ (ISR) 78.79 ต่อหนึ:งลา้นชั:วโมง 

ในการนี\  บริษทัจดัหาล่ามเพื:อสื:อสารใหก้บัแรงงานต่างชาติ เช่น กมัพชูา ไดเ้ขา้ใจในเนื\อหาของการอบรม

ดว้ย นอกจากนี\  ทุกวนัก่อนเริ:มปฏิบติังาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ: งจะเป็นช่วงที:หวัหนา้งานแต่

ละสายงานพูดคุยกบัพนกังานในสายงานของตนเกี:ยวกบัเรื:องความปลอดภยัในการทาํงานรวมถึงข่าวสารอื:นๆ ที:

น่าสนใจ ในการปฏิบติังาน เมื:อเกิดอุบติัเหตุขึ\น จะมีการสอบสวนถึงอุบติัเหตุเพื:อจดัทาํรายงานและเสนอต่อ

คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื:อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยั

ให้มากขึ\น บริษัทยงัเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานเนื:องจากการทาํงานไวเ้พื:อปรับปรุงมาตรการความ

ปลอดภยัของพนกังานอีกดว้ย ซึ: งจากสถิติในปีที:ผา่นมา ไม่พบวา่มีอุบติัเหตุเกิดขึ\นจากการทาํงานเนื:องจากสาเหตุ

เดิมเลย 

- บริษัทให้ความสําคญักับการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องบริษัท บริษัทเชื:อว่ากิจการของบริษัทจะ

เจริญเติบโตอย่างย ั:งยืนไดน้ั\นบุคคลากรของบริษทัจะตอ้งมีคุณภาพ ในการนี\ บริษทัจึงมีนโยบายในการพฒันา

ทกัษะในดา้นต่างๆ ของพนกังานผา่นการฝึกอบรมในหวัขอ้ต่างๆ ทั\งทางดา้นทกัษะพื\นฐานและทกัษะทางวชิาชีพ

เช่น ภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการ ความปลอดภยัในการทาํงาน ความเป็นผูน้าํ ตลอดจน

สิ:งแวดลอ้ม มีหลกัสูตรในการฝึกอบรมกว่า 112 หลกัสูตร โดยบริษทักาํหนดหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานแต่ละคนและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั นอกจากนี\  บริษทัยงัรับ

ฟังความคิดเห็นของพนกังานในดา้นการฝึกอบรมเพื:อกาํหนดแผนการฝึกอบรมพนกังานใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของพนกังานและบริษทัมากที:สุด สถิติการฝึกอบรมของพนกังานสามารถสรุปไดด้งันี\  

จาํนวนพนกังานที:เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของพนกังานทั\งหมด โดยมี

จาํนวนชั:วโมงอบรมรวมทั\งสิ\น 12,546.50 ชั:วโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี:ยคนละ 20.14 ชั:วโมงต่อปีและค่าใชจ่้าย

ในการอบรมคิดเป็น 8,272.05 บาทต่อพนกังานหนึ:งคนต่อปี 

- นอกจากนี\ บริษทัได้ดาํเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวตัถุประสงค์เพื:อให้สถานที:ทาํงานภายใน

โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื\นที:ปลอดจากยาเสพติด บริษทัจะร่วมมือกบัตาํรวจและเจา้หนา้ที:

จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนกังานในโรงงานโดยไม่กาํหนดวนัล่วงหนา้ หากพบวา่พนกังานคน

ใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษทัจะยงัไม่ดาํเนินการลงโทษในทนัที แต่จะส่งพนักงานเขา้รับการบาํบดัที:โรง

พยายาลที:กาํหนดไว ้ในการบาํบดัพนกังานจะไดพู้ดคุยกบันกัจิตวิทยา ทานยาและตอ้งไดรั้บการตรวจปัสสาวะ

เป็นประจาํจนครบระยะเวลาของการบาํบดั จากนั\นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามกาํหนดของ

โครงการ หากยงัพบว่าพนกังานคนนั\นยงัมีสารเสพติดในร่างกายก็จะทาํการเลิกจา้ง แต่จากสถิติที:ผ่านมาพบว่า

พนกังานที:ถูกตรวจพบวา่มีสารเสพติดในร่างกายเมื:อผา่นการบาํบดัแลว้ ไม่พบวา่มีสารเสพติดในร่างกายจากการ

สุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ: งในปัจจุบนัไม่พบวา่พนกังานมีคนใดที:ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย 

 

6. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ: งได้จากการดําเนินงานที: มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ:งแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- เพื:อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใชปุ๋้ยเคมีในดา้นการเพิ:มผลผลิตและลดค่าใชจ่้าย บริษทั

ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชั\นนาํของประเทศหลายแห่งเพื:อดาํเนินการโครงการวิจยัทดลองคน้หาสูตรปุ๋ยที:

เหมาะสมกบัพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชป้ระโยชน์จากผลการวจิยันั\น ผลงานการวจิยัของ

บริษทัไดแ้ก่ 

- โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยที:เหมาะสมสาํหรับการปลูกลาํไย ร่วมกบั มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดั

เชียงใหม่ 

- โครงก าร ศึกษ าผลของการใช้ ปุ๋ ยช นิ ด ต่ างๆ  ต่ อผลผ ลิตของข้าวโพดไ ร่  ร่ วมกับ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

- โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาลม์นํ\ ามนัที:ไดรั้บปุ๋ยสูตรต่างๆ 

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่โจ ้– ชุมพร จงัหวดัชุมพร 

- และโครงการวจิยัอื:นๆ 

บริษทัเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณในการวิจยัทั\งหมด ผลงานวิจยัจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผูค้า้ปุ๋ย

และผูส้นใจทั:วไปไดรั้บทราบ โดยตีพิมพใ์นวารสารเพื:อนแทแ้ละเผยแพร่ในสมัมนาวชิาการใหก้บักลุ่มเกษตรกร 
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CSR after process 

 

- โครงการทุนการศึกษาเพื:อลูกหลานเกษตรกร  

บริษทัมีนโยบายที:จะส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที:เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย  ์เพื:อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และความ

ประทบัใจของเกษตรกรต่อตราสินคา้ “หัวววั-คนัไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ที:ดีของบริษทัต่อสังคมดว้ย 

บริษทัจึงไดจ้ดัทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนที:เป็นบุตรหลานของเกษตรกรที:ศึกษาในชั\นประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาที:มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย ์โดยมอบผ่านโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

สาํหรับในปีที:ผา่นมา บริษทัไดม้อบทุนการศึกษาเป็นจาํนวนเงินกวา่ 1,000,000 บาทดว้ยกนั  

 

- โครงการสนบัสนุนค่ายขา้วภาคกลาง  มูลนิธิขา้วไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุนโครงการค่ายขา้วภาคกลาง “อนุชนชาวนาไทย : ความอยูร่อดของขา้วไทย” ซึ: งจดั

ขึ\นโดยมูลนิธิขา้วไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื:อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสนบัสนุนให้

เกิดชาวนารุ่นใหม่ที:มีศกัยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนา  สร้างภาพลกัษณ์ และปรับปรุงวิถีชีวิตของ

ชาวนาไทยในยคุใหม่ให้ดีขึ\น  โดยกาํหนดให้มีการคดัเลือกอนุชนลูกหลานชาวนา จากทั:วประเทศ ให้มีโอกาส

ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในเรื:องงานวิจยัและพฒันาขา้ว รวมทั\งเทคโนโลยสีมยัใหมที:มีอยูใ่นปัจจุบนัและที:

จะไดรั้บการพฒันาขึ\นในอนาคต ตั\งแต่การผลิต การแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื:อเพิ:มมูลค่าจนถึงการคา้ขา้ว 

ทั\งนี\บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการนี\ ต่อเนื:องในทุกๆ ปี 

 

- โครงการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณชนต่างๆ 

บริษทัให้ความสาํคญัแก่การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆที:บริษทัเลง็เห็นวา่เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชน  เช่น  มอบเงินบริจาค ในการสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื:อเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ที:ในสังกดักระทรวงพาณิชยม์อบปุ๋ยเคมีสนบัสนุนสมาคมจิตวิยาความมั:นคงแห่งประเทศ

ไทย เพื:อใชใ้นกิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นวนัแม่แห่งชาติเป็นประจาํทุกปี และเมื:อครั\ งที:ประเทศไทยเกิดอุทกภยัทาง

ภาคใตแ้ละภาคอิสาน บริษทักไ็ดม้อบเงินสนบัสนุน ภายใตโ้ครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภยั” อีกดว้ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี'ยง 

 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี'ยง 

 

1. การควบคุมภายใน                                                                                                                        

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่าง

ต่อเนื:อง เพื:อเป็นการสนบัสนุนให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีและเหมาะสมตามลกัษณะการดาํเนินงานใน

ธุรกิจปุ๋ยเคมี โดยมุ่งเน้นไปยงัการเพิ:มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในด้านการ

ปฏิบติังาน การใชท้รัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั การรายงานสารสนเทศทางการเงิน และการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที:เกี:ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยการออกแบบ

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั เป็นดงันี\  

 

1.1 โครงสร้างการกาํกบัดูแลระบบการควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที:สอบทานผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั\ ง เพื:อให้

ความเห็นเกี:ยวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที:และ

ความรับผิดชอบที:ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้กฎหมายที:เกี:ยวขอ้งว่าดว้ยเรื:อง

การสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายที:เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายในเกี:ยวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ 

 

1.2 กระบวนการควบคุมภายใน    

บริษทัไดว้างโครงสร้างของสาํนกัตรวจสอบภายในใหมี้ความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื:อทาํหน้าที:ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั โดยปฏิบติังาน

ตามแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี: ยง  (Risk-based Audit Planning Approach) ซึ: งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความก้าวหน้าของการดาํเนินการตาม

แผนการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส และนาํเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน

ต่อฝ่ายจดัการเพื:อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ขอ้ตรวจพบ ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นของผูบ้ริหารที:

รับผิดชอบเกี:ยวกบัการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและกาํหนดแลว้เสร็จ โดยสาํนกัตรวจสอบภายในไดติ้ดตามการ
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ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะที:ระบุในรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบในวาระการรายงานผลการตรวจสอบของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

โดยในระหว่างปี  2560 สํานักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในติดตามการ

ดาํเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามขอ้เสนอแนะ รวมถึงมีการเขา้ประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษทัย่อยและให้คาํเสนอแนะเพื:อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงานและ

สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัในฐานะบริษทัแม่  

 

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมเพื:อรับทราบผลการสอบทานระบบบการควบคุมภายใน เป็นประจาํ

ทุกไตรมาส ผา่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการบริหารของบริษทัทาํหนา้ที:ชี\แจงขอ้ซกัถาม

ในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงทาํหน้าที:สั:งการเพื:อการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายในใหมี้ความเหมาะสมและทนัต่อสภาพการเปลี:ยนแปลงทางธุรกิจอยา่งสมํ:าเสมอ  

โดยสรุปแลว้ ในปี 2560 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที:คณะกรรมการบริษทัไดรั้บรายงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทั คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า 

บริษัทมีการควบคุมภายในที: เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที:จะ

ดาํเนินการตามการควบคุมภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี\ แล้ว  คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที: ได้จัดตั\ ง

คณะกรรมการระเบียบปฏิบติั (Compliance Committee) เพื:อทาํหนา้ที:กาํหนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏิบติั

และจริยธรรม  ซึ: งใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัททุกคนเป็น

สภาพแวดลอ้มการควบคุมที:สามารถกาํหนดทิศทางการประพฤติปฏิบติัที:ดีของบุคคลากรภายในองคก์ร และฝ่าย

บริหารของบริษทัไดมี้การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามขอ้เสนอแนะจกคณะกรรมการตรวจสอบ เพื:อ

เพิ:มประสิทธิภาพในการปฏิบติัรวมถึงลดความเสี:ยงที:อาจจะเกิดขึ\นต่อองคก์รไดต้ามกรอบเวลาที:วางไว ้

 

1.4 ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี 

 

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ซึ: งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบงบการเงิน

สาํหรับปีสิ\นสุด วนัที: 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 ของบริษทั ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีซึ: งกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน

ตรวจสอบเพื:อใหไ้ดค้วามเชื:อมั:นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที:ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบที:เลือกใชขึ้\นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ: งรวมถึงการประเมิน

ความเสี:ยงจากการแสดงขอ้มูลที:ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี:ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที:เกี:ยวขอ้งกบัการจดัทาํ



 แบบ 56-1 ประจาํปี 2560......69 /  

                                                                                                                                                                                              

และการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที:ควรของกิจการเพื:อออกแบบวิธีการตรวจสอบที:เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื:อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

จากการตรวจสอบผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องที:เป็นสาระสาํคญัของระบบการควบคุมภายในที:มีผลต่อ

การแสดงขอ้มูลที:ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั และไม่ไดอ้อกรายงานขอ้สงัเกตเกี:ยวกบัการควบคุมภายใน

ของบริษทั 

 

 2. การบริหารความเสี'ยง 

 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารความเสี:ยง และมุ่งเน้นที:จะ

เสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี: ยงให้เกิดขึ\ นทั:วทั\ งองค์กรอย่างต่อเนื:อง เพื:อให้สามารถรับมือกับ

สถานการณ์ที: เปลี:ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน และลดโอกาสของการเกิดความเสี: ยงหรือ

ผลกระทบกรณีที:เกิดความเสี:ยง 

บริษทัไดน้าํหลกัการบริหารความเสี:ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี:ยงขององคก์รเชิงบูรณา

การ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใชใ้นการ

บริหารความเสี:ยงทั:วทั\งองคก์ร ผา่นการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบบริหารความเสี:ยง และโครงสร้างการ

บริหารความเสี:ยงทั\งในระดบัคณะกรรมการบริษทั ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ โดยไดสื้:อสารและส่งเสริม

ความรู้ความเขา้ใจเรื:องการบริหารความเสี:ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรม ประกาศภายใน การประชุม 

เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั\ งคณะกรรมการบริหารความเสี: ยง (Risk Management Committee) ซึ: ง

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากแต่ละส่วนงานของบริษทั มีหน้าที:จดัทาํนโยบายการบริหารความเสี:ยง กลยุทธ์และ

หลกัเกณฑใ์นการบริหารความเสี:ยง รวมทั\งติดตาม ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะงานดา้นการบริหารความเสี:ยง

ในระดบัองคก์ร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี:ยง (Risk Management Sub-Committee) ทาํหนา้ที:ติดตาม

การดาํเนินงานดา้นบริหารความเสี:ยงในระดบัหน่วยงานและระดบัปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและมีความ

เสี:ยงอยูใ่นระดบัที:ยอมรับได ้

ในดา้นการบริหารการจดัซื\อวตัถุดิบ การผลิต และการขายสินคา้ที:ถือเป็นหน่วยธุรกิจหลกัซึ: งมีปัจจยัเสี:ยง

ต่างๆ ตามสภาวะตลาด บริษทัไดมี้การประชุมติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดเป็นประจาํทุกสปัดาห์เพื:อใหท้นัต่อ

สถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที:เปลี:ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ภายใตก้รอบที:ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร

ของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี:ยงเป็นองคป์ระกอบที:สาํคญัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี ซึ: งเป็นพื\นฐานต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานขององคก์ร โดยการบ่งชี\

และการบริหารความเสี:ยงไม่เพียงแต่จะทาํใหก้ารตดัสินใจในเรื:องต่างๆ เป็นไปดว้ยดี แต่ยงัช่วยใหอ้งคก์รเลง็เห็น

ถึงโอกาสและวธีิจดัการความเสียหายอนัอาจส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกดว้ย  
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บริษทัไดน้าํหลกัการบริหารความเสี:ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี:ยงขององคก์รเชิงบูรณา

การ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช ้ซึ: งเป็น

มาตรฐานที:ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสนบัสนุนใหบ้ริษทัจดทะเบียนโดยทั:วไปนาํไปปฏิบติั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี:ยงของบริษทั 

  

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื:องมือการบริหารความเสี:ยงดงักล่าว 

บริษทัสามารถนาํมาปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี:ยงไดต้ระหนักและให้

ความสําคญัต่อปัจจยัเสี:ยงขององค์กรสําหรับปี 2560 ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั\ง

สถานการณ์ต่างๆ ที:สําคญัและตอ้งติดตาม ทั\งในและต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี:ยงเพื:อให้

สามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคที์:ตั\งไว ้ 

 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเห็นชอบใหฝ่้ายบริหารของบริษทัแต่งตั\ง นายไพฑูรย ์อินอุทยั ให้

ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการทั:วไป สํานกัตรวจสอบภายในของบริษทั ตั\งแต่วนัที: 1 ตุลาคม 2550 เพื:อทาํหน้าที:กาํกบั

ดูแลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในในการทาํหน้าที:ประเมินและติดตามระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย เพื:อใหส้ามารถดาํเนินงานไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลกัษณะธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแลว้ว่า นายไพฑูรย ์อินอุทยั เป็นผูมี้คุณวุฒิดา้นการศึกษา 

และมีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในเพียงพอ โดยปัจจุบนัถือว่าเป็นผูมี้ประสบการณ์ในงานตรวจสอบ

ภายในในธุรกิจของบริษทัมากกว่า 16 ปี (นับถึงปี 2560) และไดผ้่านการอบรมในดา้นมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน และการบริหารที:เกี:ยวขอ้งกบัธุรกิจ จึงถือวา่เป็นผูที้:มีความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที:ดงักล่าว 

ทั\งนี\  การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั\ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัตรวจสอบภายในของ

บริษทัอยูภ่ายใตดุ้ลยพินิจและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลที:เกี:ยวขอ้งกนั

ที:อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัย่อย ซึ: งผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินประจาํปี 2560 สิ\นสุด ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดในสาระสาํคญัดงันี\  

 

1. รายการระหว่างกนัของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคม ี  

 

ผู้เข้าทาํรายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 

(บาท) 

นโยบายการกาํหนดราคา/

ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ทาํรายการ 

1. บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. 

จาํกดั (NIM) 

1. บริษทัใหเ้ช่าพื\นที:บางส่วนภายใน

โรงงานพระประแดงและแก่ NIM 

เพื:อเป็นที:ตั\งแทง็กบ์รรจุสารเคมีและ

ใชเ้ช่าท่าเทียบเรือเพื:อการขนส่ง

สารเคมีทางเรือ 

12,887,127 อตัราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที:

ประเมินโดยบริษทัประเมิน

ราคาอิสระ 

2. บริษทัใหบ้ริการที:เกี:ยวเนื:องกบั

ที:ตั\งแทง็กบ์รรจุสารเคมี เช่น ค่า

ไฟฟ้า ค่านํ\าประปา 

1,090,933 อตัราค่าบริการเป็นไปตาม

อตัราที:ผูใ้หบ้ริการไฟฟ้าและ

ประปาเรียกเกบ็ 

2. บริษทั เอม็ซี       

อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 

(MC Agro) 

1. บริษทัไดรั้บค่าธรรมเนียมการ

อนุญาตใหใ้ชเ้ครื:องหมายการคา้ 

90,249 ค่าธรรมเนียมคาํนวนจาก

ปริมาตรของสินคา้ที:จาํหน่าย

ภายใตเ้ครื:องหมายการคา้ของ

บริษทัในอตัรา 0.04 บาทต่อ1 

ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม 

3. บริษทั เมโทรซิส

เตม็ส์คอร์ปอเรชั:น 

จาํกดั (มหาชน) 

(Metro Systems) 

1. บริษทัไดรั้บบริการดูแลระบบ

สาํรองขอ้มูลของบริษทัจาก Metro 

Systems  

2,226,600 อตัราค่าบริการเป็นราคา

ตลาดที:ผูใ้หบ้ริการเรียกเกบ็

จากลูกคา้ทั:วไป 

2. บริษทัซื\อสินทรัพยจ์าก Metro 

Systems 

4,601,000 ราคาสินทรัพยเ์ป็นราคาตลาด

ที:ผูข้ายขายใหก้บัลูกคา้ทั:วไป 
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2. รายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั (NIM) ซึ'งเป็นบริษทัย่อย 

 

ผู้เข้าทาํรายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 

(บาท) 

นโยบายการกาํหนดราคา/

ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ทาํรายการ 

1. กลุ่ม บริษทั         

โซจิทสึ คอร์ปอเรชั:น 

1. Sojitz Group ใชบ้ริการเกบ็รักษา

สินคา้ของ NIM  

9,195,702 อตัราค่าบริการเป็นราคา

ตลาดที:ผูใ้หบ้ริการเรียกเกบ็

จากลูกคา้เป็นการทั:วไป 

 

3. รายการระหว่างกนัของ บริษทั เอม็ซีอะโกร-เคมคิลั จาํกดั (MC Agro) ซึ'งเป็นบริษทัย่อย 

 

ผู้เข้าทาํรายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 

(บาท) 

นโยบายการกาํหนดราคา/

ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ทาํรายการ 

1. กลุ่ม บริษทั         

โซจิทสึ คอร์ปอเรชั:น 

1. Mc Agro ซื\อเคมีเกษตรจาก Sojitz 

Group โดยเป็นกรซื\อระหวา่งปี

หลายงวดดว้ยกนั 

13,869,767 ราคาซื\อขายเป็นราคาตลาด 
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รายละเอยีดของผู้เกี'ยวข้องที'เข้าทาํรายการระหว่างกนั 

 

ชื'อ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

1. บริษทั โซจิทซึ            

คอร์ปอเรชั:น 

ผลิต นาํเขา้ ส่งออก และจดั

จาํหน่ายสินคา้ในอุตสาหกรรม

กลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ เครื:องจกัร 

พลงังานและแร่ธาตุ เคมีภณัฑ ์

และเครื:องอุปโภค บริโภค 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ร้อยละ 

43.92 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั  

2. บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 

(NIM) 

บริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่

ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ

มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย 

เคียวซุกะ ซาซากิ และผูบ้ริหารของบริษทั

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสม

รัก ลิขิตเจริญพนัธ์ และนายเรียวซุเกะ โฮริ 

3. บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิ

คลั จาํกดั (MC Agro) 

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่

ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัคือ นาย

เคียวซุเกะ ซาซากิ นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ และ

ผูบ้ริหารของบริษทัดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน 

MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยัและ

นายเรียวซุเกะ โฮริ 

4. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั:น 

(Sojitz Group) 

 Sojitz Group หมายถึง บริษทั โซจิทสึ คอร์

ปอเรชั:น ซึ: งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดย

ถือหุน้ร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ของบริษทั และรวมถึงบริษทัในเครือของ

บริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชั:น 

5. บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์

คอร์ปอเรชั:น จาํกดั (มหาชน) 

(Metro Systems) 

ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิส

เตม็ส์คอร์ปอเรชั:น มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย

สุวชิ สุวรุจิพร 
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เงื'อนไขและนโยบายราคา 

 

รายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นธุรกรรมซึ: งเกิดขึ\นระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 

ซึ: งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติและตามเงื:อนไขการคา้ทั:วไป โดยใชน้โยบายการซื\อขายและอตัราการกูย้มืซึ: ง

ต่อรองกนัตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอตัราดอกเบี\ยไดเ้ช่นเดียวกบัที:คิดกบับุคคลภายนอก ทั\งนี\  

สาํหรับกรณีที:ไม่มีราคาหรืออตัราเทียบเคียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบริการกบัราคาภายนอกภายใต้

เงื:อนไขที:เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั หรืออาจใชป้ระโยชน์จากราคาของผูป้ระเมินอิสระที:ว่าจา้งโดยบริษทัหรือ

บริษทัในกลุ่ม ซึ: งจะไดมี้การนาํมาเปรียบเทียบราคาสาํหรับรายการระหวา่งกนัที:สาํคญั 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 

รายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นธุรกรรมซึ: งเกิดขึ\นระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 

ซึ: งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติและตามเงื:อนไขการคา้ทั:วไป ประโยชน์ที:เกิดขึ\นกบับริษทักล่าวคือ ในการซื\อ

วตัถุดิบ บริษทัมั:นใจในเรื:องคุณภาพและความสมํ:าเสมอในการจดัหาวตัถุดิบ สําหรับการบริการบริษทัไดรั้บ

บริการที:สะดวกและรวดเร็วและจากผูเ้ชี:ยวชาญในบริการดา้นนั\นๆ และในส่วนของการคํ\าประกนั เพื:อเพิ:มความ

คล่องตวัในการดาํเนินงานของบริษทั โดยการทาํรายการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื:อประโยชนสู์งสุดของบริษทั  

 

มาตรการหรือขัVนตอนในการอนุมตัริายการระหว่างกนั  

 

  ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนันั\น ไดมี้การกาํหนดอาํนาจในการดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน โดย

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที:ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัตามวงเงินที:

กาํหนด  ซึ: งการกาํหนดอาํนาจอนุมติัดงักล่าวไดมี้การพิจารณาทบทวนอยา่งสมํ:าเสมอ เพื:อให้มีความคล่องตวัใน

การดาํเนินงาน รวมทั\งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที:ดีเพียงพอที:จะทาํใหไ้ม่เกิดการรั:วไหลหรือการทุจริต  

  ในกรณีที:อาจมีรายการระหวา่งกนัในอนาคตกบับุคคลที:อาจมีความขดัแยง้ บริษทัจะปฏิบติัตามมาตรการ

และขั\นตอนต่างๆ ตามขอ้กาํหนด ประกาศ และคาํสั:งที:คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด ทั\งในดา้นการขอ

อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ: ง

กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมการที:เป็นบุคคลที:เกี:ยวโยงกนัจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

ในรายการดงักล่าว รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในกรณีที:จะตอ้งมีการดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ

ที:เกี:ยวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ: งสินทรัพยที์:สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที:

กาํหนด โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยดว้ย มาตรการและขั\นตอนในการอนุมติั
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รายการระหว่างกนัดงักล่าว จะกระทาํไปบนหลกัการของความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื:อ

ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั  

  นอกจากนี\  คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหน้าที:เป็นผูส้อบทานการทาํรายการระหว่างกนัเพื:อดูแลและ

ป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนบริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที:ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

แนวโนม้ธุรกรรมต่างๆ ซึ: งเกิดขึ\นระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนัในอนาคต ยงัคง

เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติและตามเงื:อนไขการคา้ทั:วไป  อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของ

บริษทัเกิดขึ\นกบับุคคลที:อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือบุคคลที:เกี:ยวโยงกนั 

บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั\นตอนต่างๆ ที:คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้
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ส่วนที' 3  ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที'สําคญั 

        

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัเปรียบเทยีบปี 2558 - 2560 

    

     จุดสําคญัทางการเงนิของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคม ีและบริษทัย่อย 

    

 

(หน่วย: 1,000 บาท) 

 

 

2560 2559 2558   

 

  

 

จดัประเภทใหม่   

รายไดจ้ากการขายและบริการ  11,539,822 12,281,560 12,601,034    

รายไดร้วม  11,653,011 12,680,038 12,875,015    

กาํไร(ขาดทุน) ขั>นตน้  2,999,992 3,196,977 2,201,250    

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ  1,947,123 2,316,047 1,391,112    

กาํไรสุทธิส่วนทีBเป็นของบริษทัใหญ่ 1,932,399 2,305,515 1,364,793  

 กาํไรเบด็เสร็จรวม 1,906,220 2,317,466 1,393,285  

 กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีBเป็นของบริษทัใหญ่ 1,891,726 2,306,916 1,367,024  

 กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)  3.30 3.94 2.33    

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) ** 3.20 1.50 2.30    

สินทรัพยร์วม  11,197,972 11,307,790 9,600,722  

 หนี> สินรวม 1,437,262 1,571,802 1,294,717  

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 9,760,710 9,735,988 8,306,005  

 ส่วนของบริษทัใหญ่ 9,672,239 9,651,598 8,221,753  

 มูลค่าหุน้ (บาท)  3.00 3.00 3.00    

จาํนวนหุน้ (พนัหุน้)  584,714 584,714 584,714    

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)  16.54 16.51 14.06  

 

     หมายเหตุ :    * บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียล 

เคมิคลั จาํกดั, บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั และบริษทั เอม็ซี พลาสติก จาํกดั ในวนัทีB 1 เมษายน 2558 และมีการ

จดัประเภทใหม่ในปี 2558  

                      ** เงินปันผลต่อหุน้ จ่ายจากผลประกอบการในปีทีBผา่นมา  
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัเปรียบเทยีบปี 2558 - 2560 

   

      รายงานสรุปอตัราส่วนงบการเงนิของ  บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคม ีและบริษทัย่อย 

สาํหรับปี สิ>นสุด ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 

 

  

  2560 2559 2558 

  

    

 

  

อตัราส่วนสภาพคล่อง          

  

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  7.17 6.72 6.99 

  

 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 5.37 5.38 5.41 

  

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี>การคา้  รอบ 15.91 17.51 10.34 

  

 

ระยะเวลาเกบ็หนี> เฉลีBย  วนั 23 21 35 

  

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  รอบ 4.59 5.64 4.72 

  

 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีBย  วนั 78 64 76 

  

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี>   รอบ 23.31 26.26 12.67 

  

 

ระยะเวลาชาํระหนี>   วนั 15.45 13.71 28.41 

  

 

เงินหมุนเวยีน  วนั 85.59 70.71 82.73 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

  

      

  

 

อตัรากาํไรขั>นตน้  % 26 26.03 17.47 

  

 

อตัรากาํไรสุทธิ  % 16.58 18.18 10.6 

  

 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  % 20 25.80 16.62 
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน        

  

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  % 17.17 22.05 12.43 

  

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  % 121.03 157.68 104.63 

  

 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม  รอบ 1.04 1.21 1.17 

 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

   

  

  

 

อตัราส่วนหนี> สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.15 0.16 0.16 

  

 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี>ย  เท่า 1,973.73 1,839.35 1,067.03 

  

 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  % 80.79 63.05 68.72 

 

หมายเหตุ :   *  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

เอม็ซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั, บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั และ บริษทั เอม็ซี พลาสติก จาํกดั 

ในวนัทีB 1 เมษายน 2558 
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14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

 

ภาพรวมธุรกจิ (Overview)   

   

บริษทัขอรายงานงบการเงินรวมปี 2560 ตั>งแต่วนัทีB 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัสามารถ

ทาํผลกาํไรในส่วนทีBเป็นของบริษทัใหญ่ไดเ้ป็นจาํนวน 1,932 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16 หรือ 374 ลา้นบาท เมืBอ

เทียบกบัปีทีBผ่านมา ซึB งทาํผลกาํไรในส่วนทีBเป็นของบริษทัใหญ่ได ้2,306 ลา้นบาท ผลกาํไรทีBลดลงนี>  เป็นผลมา

จากความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีทีBลดลงในปี 2560 เนืBองมาจากกาํลงัซื>อทีBลดลงของเกษตรกร นอกจากนี>  การลดลงของ

รายไดอื้BนเนืBองจากการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทุนเมืBอเทียบปี 2559 ยงัส่งผล

ใหผ้ลกาํไรของปี 2560 ลดนอ้ยลง 

 เพืBอเป็นการดาํเนินตามกลยุทธ์ขยายตวั บริษทัได้ลงทุนในโรงงานบรรจุปุ๋ยและโกดังเก็บสินคา้ใน

ประเทศเมียนม่า ในนามบริษทัยอ่ย ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั การลงทุนดงักล่าวจะเป็นตวัขบัเคลืBอนทีBสาํคญัของ

บริษทัในการพฒันาตลาดปุ๋ยเคมีและสร้างบทบาทในตลาดประเทศเมียนมาร์ให้กบับริษทัไดม้ากขึ>น ทั>งนี>  บริษทั 

ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั จะเริBมการดาํเนินงานเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในตน้ปี 2561 

 จากทีBกล่าวไปขา้งตน้ ผลกาํไรต่อหุน้ของบริษทัในปี 2560 ลดลงเป็น 3.30 บาท จาก 3.94 บาท ในปี 2559  

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูน้าํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลกั บริษทัยงัมีบริษทั

ยอ่ยอีก 3 บริษทั คือ 1) บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศ

เมียนมาร์ 2) บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายสารเคมีป้องกนักาํจดัวชัพืช เชื>อ

รา และศตัรูพืชทีBใชใ้นการเกษตร และ 2) บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั ประกอบธุรกิจคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิด

เหลว เพืBอใหเ้ช่าเก็บวตัถุดิบเคมีภณัฑเ์หลว ทีBใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมทัBวไป ดงันั>น ผลประกอบการของบริษทั

จะถูกวเิคราะห์ในส่วนธุรกิจหลกัและธุรกิจของบริษทัยอ่ย   

 

• ธุรกจิหลกั (ปุ๋ ยเคม)ี 

ราคาสินคา้เกษตรทีBตกตํBาและอุทกภยัในบางพื>นทีBเป็นสองปัจจยัทีBทาํให้อาํนาจในการซื>อของเกษตรกร

ลดลงและลดแรงจูงใจของเกษตรกรทีBจะเริBมตน้การเพาะปลูก แมว้า่จะมีมาตรช่วยเหลือต่างๆ จากทางรัฐบาล แต่

การสนบัสนุนเหล่านั>นถูกมุ่งเนน้ไปเฉพาะทีBผูมี้รายไดน้อ้ยมากกวา่การสนบัสนุนไปทีBเกษตรกรโดยตรง ดว้ยเหตุ

นี>  ความตอ้งการในการใชปุ๋้ยเคมีในปี 2560 จึงลดลงเมืBอเทียบกบัปีทีBผา่นมา 
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เพืBอเป็นการชดเชยความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีภายในประเทศทีBลดลง บริษัทได้ท ําการส่งออก

ผลิตภณัฑไ์ปยงัประเทศเพืBอนบา้น ทั>งในกมัพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ นอกจากนี>  บริษทัยงัไดจ้ดัตั>งบริษทั ที.

ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั เพืBอรองรับศกัยภาพการขยายตวัของตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์อีกดว้ย 

ราคาวตัถุดิบปุ๋ยเคมีในตลาดโลกอยูใ่นช่วงขาขึ>นในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2560 อนัเนืBองมาจากความ

ตอ้งการจากประเทศทีBมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิBมสูงขึ>น อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ราคาวตัถุดิบจะปรับตวัสูงขึ>น แต่การ

แขง็ค่าของค่าเงินบาทช่วยใหต้น้ทุนของวตัถุดิบทีBนาํเขา้มาไม่สูงมากนกั ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว บริษทัไดย้ดึ

มัBนในนโยบายการบริหารทีBจะคงสินคา้คงคลงัให้อยู่ในระดบัทีBเหมาะสม ในปี 2560 ตน้ทุนขายลดลง 6% ซึB ง

สอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดจ้ากการขาย 

 

• ธุรกจิจากบริษทัย่อย  
 

 รายไดจ้ากการขายและบริการของทั>งสองบริษทัยอ่ยไม่มีนยัสําคญัต่อของบริษทั เนืBองจากคิดเป็นเพียง

ร้อยละ 4.5 ของรายไดร้วมของบริษทัเท่านั>น (รายไดจ้ากการขายปุ๋ยเคมีของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 95.5) ในปี 2560 

รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ในปี 2560 เพิBมขึ>นร้อยละ 23 เมืBอ

เทียบกบัปีทีBผา่นมา เนืBองจากยอดขายสินคา้ประเภทป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชเพิBมขึ>น  

รายไดจ้ากการบริการของบริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จาํกดั ในปี 2560 เพิBมขึ>นร้อยละ 2 เมืBอเทียบกบัปีทีBผ่านมา 

เนืBองจากปริมาณการเช่าคลงัเกบ็สารเคมีเพิBมขึ>นเลก็นอ้ย  

บริษทัไดก่้อตั>งบริษทัยอ่ยทีBสาม คือ บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั ในเดือนตุลาคม 2559 โดยจะเริBม

ดาํเนินธุรกิจตั>งแต่ตน้ปี 2561 เป็นตน้ไป และหลงัจากเริBมดาํเนินธุรกิจแลว้ บริษทัจะรายงานส่วนนี> ในส่วนธุรกิจ

หลกัต่อไป 

 

นโยบายและกลยุทธ์ 

 

บริษทัยดึมัBนในกลยทุธ์หลกั คือ 1) ส่งมอบสินคา้ทีBมีคุณภาพสูงให้กบัเกษตรกรอยา่งอยา่งสมํBาเสมอเพืBอ

ผลผลิตและคุณภาพทีBดีในการทาํการเกษตร 2) ให้การบริการทีBยอดเยีBยมตามความตอ้งการของลูกคา้ และ 3) 

ควบคุมการผลิตและสินคา้คลงคลงัให้อยู่ในปริมาณทีBเหมาะสม เพืBอให้การประกอบธุรกิจสร้างรายไดสู้งสุด 

นอกจากนี>  บริษทัใหค้วามสาํคญัในดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัผลกระทบต่อสิBงแวดลอ้มในกระบวนการ

ผลิต โดยเป็นส่วนหนึB งของนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัมุ่งมัBนทีBจะเป็นสมาชิกทีBดีในชุมชน

ทอ้งถิBน 

เพืBอเป็นการบรรลุถึงการเติบโตอยา่งย ัBงยนื บริษทัมุ่งมัBนทีBจะใชเ้ทคโนโลยแีละโรงงานการผลิตทีBมีอยูเ่พืBอ

สร้างคุณค่าทีBแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ และมุ่งมัBนทีBจะพฒันาตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเพืBอนบา้นเพืBอขยายธุรกิจ

ส่งออก 
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นโยบายทางบัญชี 

 

บริษทัใชก้ารปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนบัตั>งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน 

และการนาํเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีB 1 (ปรับปรุง 2559) และตามขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัปิดงบการเงินดว้ยการใชเ้กณฑ์วดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม โดยมีนโยบายทาง

บญัชีทีBสาํคญัคือ มีการรับรู้รายไดเ้มืBอไดโ้อนความเสีBยงและผลตอบแทนทีBมีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้

ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ ส่วนสินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีBจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํBากวา่ราคาทุน

คาํนวนโดยวิธีถวัเฉลีBยถ่วงนํ> าหนกั ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหนึBง คือ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึB งราคาทุน

คาํนวณโดยใชว้ธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงาน  

งบการกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืBน สาํหรับปีสิ>นสุดวนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบังบ

การกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืBน สาํหรับปีสิ>นสุดวนัทีB 31 ธนัวาคม 2559 

 

เปล ี%ยนแปลง

2559 2560 %
รายได ้จากการขายและบร ิการ 12,282 11,540 (6)
ต ้นท ุนขายและบร ิการ (9,085) (8,540) (6)
ก าํไรข ั:นต ้น 3,197 3,000 (6)
รวมรายได ้อ ื%น 398 113 (72)
ก าํไรก ่อนค ่าใช ้จ ่าย 3,595 3,113 (13)
รวมค ่าใช ้จ ่ายในการขายและบร ิหาร (699) (679) (3)
ก าํไรก ่อนต ้นท ุนทางการเง ินและภาษ ีเง ินได ้ 2,896 2,434 (16)
ต ้นท ุนทางการเง ิน (6) (3) (51)
ก าํไรก ่อนภาษ ีเง ินได ้ 2,890 2,431 (16)
ค ่าใช ้จ ่ายภาษ ีเง ินได ้ (574) (484) (16)
ก าํไรส าํหร ับป ี 2,316 1,947 (16)
ก าํไร - ส ่วนท ี%เป ็นของบร ิษ ัทใหญ ่ 2,306 1,932 (16)
ก าํไรเบ ็ดเสร ็จรวม - ส ่วนท ี%เป ็นของบร ิษ ัทใหญ ่ 2,307 1,892 (18)

หน ่วย :   ล ้านบาท
ป ี
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2. รายได้จากการขายและบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับปี 2557 มีการจดัประเภทใหม่โดยไม่รวมรายไดจ้ากบริษทั เอม็ซี 

อินดสัเทียล เคมิคลั จาํกดั, บริษทั เอม็ซี พลาสติก จาํกดั และ บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั ทีBมีการจาํหน่ายหุน้ใน

ปี 2558  

 

• ธุรกจิหลกั (ปุ๋ ยเคม)ี 

  

ในปี 2560 บริษทัสามารถสร้างรายไดจ้าการขายปุ๋ยเคมีทั>งสิน 11,020 ลา้นบาท ลดลง 820 ลา้นบาทหรือ

ร้อยละ 7 จากปี 2559 (11,840 ลา้นบาท) รายไดจ้ากการขายทีBลดลงมีสาเหตุมาจากความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีของ

เกษตรกรลดลง รวมไปถึงการเปลีBยนไปใชปุ๋้ยเคมีสูตรอืBนทีBราคาตํBากว่า ภายใตเ้งืBอนไขทางตลาดทีBไม่แน่นอน

เช่นนี>  บริษทัพยายามทีBจะรักษาความสามารถในการแข่งขนัไวเ้พืBอสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้    

ปุ๋ยเคมีทีBบริษทัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั> นเมด็ทีBผา่นกรรมวิธีการผลิตของบริษทัเอง กบั

ปุ๋ยเคมีนาํเขา้-บรรจุ บริษทัสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายปุ๋ยเคมีปั> นเม็ด 8,362 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เป็น

จาํนวน 612 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 ในขณะเดียวกนั บริษทัมีรายไดจ้ากการขายปุ๋ยเคมีนาํเขา้-บรรจุ 2,658 ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 208 ลา้นบาทหรือร้อยละ 7 จากปี 2559  

 

• รายได้รวมจากบริษทัย่อย 
  

รายไดจ้ากบริษทัยอ่ยในปี 2560 มาจากการจาํหน่ายสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชทีBใชใ้นการเกษตรและ

บริการคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลวทีBใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมทัBวไป โดยบริษทัยอ่ยสามารถสร้างรายได ้520 

ลา้นบาท เพิBมขึ>น 78 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18 เมืBอเปรียบเทียบกบัรายไดจ้าํนวน 442 ลา้นบาท ของปี 2559  

 

 

รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายแบ่งตามประเภท
สินค้า 

15,781	 14,458	 12,142	 11,840	 11,020	

6,585	
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-
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ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) รายได้จากบริษัทย่อย

22,366

14,918
12,601 11,54012,282

-
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10,000	
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3. ต้นทุนขายและบริการ 
 

บริษทัมีตน้ทุนขายสาํหรับปี 2560 จาํนวน 8,540 ลา้นบาท ลดลง 545 ลา้นบาท หรือร้อยละ6 จากปี 2559 

(9,085 ลา้นบาท) ราคาวตัถุดิบทีBเพิBมสูงขึ>นในไตรมาสสุดทา้ยเป็นแรงกดดนัต่อตน้ทุนสินคา้ขายในปี 2560 ในทาง

กลบักนั ค่าเงินบาททีBแขง็ค่าขึ>นเมืBอเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยใหผ้ลกระทบของราคาวตัถุดิบทีBสูงขึ>นมีนอ้ยลง 

ทั>งนี>  ในส่วนของตน้ทุนอืBนๆ เช่น พลงังานและการขนส่งยงัค่อนขา้งคงทีB จึงส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้ขายในปี 2560 

ลดลง ซึB งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายทีBลดลง 

    

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมทั>งสิ>น 679 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท หรือ 3% เมืBอเทียบ

กบัปี 2559 (699 ลา้นบาท) การลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการจดัการทีBดีขึ>นในช่วงทีBความตอ้งการการใช้

ปุ๋ยเคมีลดลงอนัเนืBองมาจากกาํลงัการซื>อทีBลดลง ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าวนี>  บริษทัพยายามอยา่งดีทีBสุดทีBจะ

ใชจ่้ายสาํหรับการโฆษณาใหมี้ประสิทธิภาพและตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากทีBสุดเพืBอเพิBมปริมาณขาย 

 

5. การวเิคราะห์ความสามารถในการหากาํไร  
 

เปล ี%ยนแปลง

2559 2560 %
ก ําไรข ั (นต ้น (ล ้านบาท) 3,197 3,000 (6)
ก ําไร-ส ่วนท ี4เป ็นของบร ิษ ัทใหญ ่ (ล ้านบาท) 2,306 1,932 (16)
ก ําไรต ่อห ุ ้น (บาท) 3.94 3.30 (16)

หน ่วย
ป ี

 
 

ในปี 2560 บริษทัมีกาํไรขั>นตน้ 3,000 ลา้นบาท ลดลง 197 ลา้นบาท จากปี 2559 (3,197 ลา้นบาท) คิดเป็น

ร้อยละ 6 การลดลงของกาํไรขั>นตน้เป็นผลมาจากความตอ้งการในการใชปุ๋้ยเคมีทีBลดลงรวมไปถึงราคาวตัถุดิบทีB

เพิBมสูงขึ>น ในขณะเดียวกนั อตัราส่วนกาํไรขั>นตน้ในปี 2560 อยูที่Bร้อยละ 26.0 ไม่เปลีBยนแปลงไปจากปี 2559 
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อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ: อตัราส่วนทางการเงินปี 2556 – 2557 รวม บริษทั เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคลั จาํกัด, บริษทั เอ็มซี 

พลาสติก จาํกดั และ บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั ทีBมีการจาํหน่ายหุน้ในปี 2558) 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 

1. ภาพรวมฐานะทางการเงนิ 

 

ส่วนประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ล ้านบาท ร ้อยละของ
ส ินทร ัพย ์รวม ล ้านบาท ร ้อยละของ

ส ินทร ัพย ์รวม
รวมส ินทร ัพย ์หม ุนเว ียน 8,843 78 8,491 76 
รวมส ินทร ัพย ์ไม ่หม ุนเว ียน 2,465              22 2,707              24 
รวมส ินทร ัพย ์ 11,308 100 11,198 100 
รวมหน ี:ส ินหม ุนเว ียน 1,315              12 1,184              11 
รวมหน ี:ส ินไม ่หม ุนเว ียน 257                 2 253                 2 
รวมส ่วนของผ ู ้ถ ือห ุ ้น 9,736              86 9,761              87 
รวมหน ี.ส ินและส ่วนของผ ู ้ถ ือห ุ ้น 11,308        100 11,198        100 

31 ธ ันวาคม 2559 31 ธ ันวาคม 2560
รายการ

 

ROA และ ROE 

สําหรับกาํไร-ส่วนทีBเป็นของบริษทัใหญ่ปี 2560 

บริษทัมีกาํไร 1,932 ลา้นบาท ลดลง 374 ลา้นบาทจากปี 

2559 (2,306 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 16 ทาํให้ผลกาํไร

ต่อหุน้ลดลงจาก 3.94 บาทต่อหุน้ ในปี 2559 มาเป็น 3.30 

บาทต่อหุ้นในปี 2560 ซึB งลดลง 0.64 บาทต่อหุ้นหรือคิด

เป็นร้อยละ 16 

 

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ้น  (ROE) สําหรับปี 

2560 เท่ากับร้อยละ 20.0 ตํBากว่าปี 2559 ทีBทาํได้ร้อยละ 

25.8  ในขณะทีBอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 

(ROA) แสดงในปี  2560 เท่ากับร้อยละ  17.2 ตํB ากว่าปี 

2559 ทีBท ําได้ร้อยละ  22.1 บริษัทได้พยายามอย่างสุด

ความสามารถทีBจะรักษาความสามารถในการหากาํไรเพืBอ

ตอบแทนผูถื้อหุ้นและใชสิ้นทรัพยใ์นการดาํเนินงานให้

เกิดประโยชนสู์งสุด  
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2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 

ณ วนัทีB 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีสินทรัพยร์วม 11,198 ลา้นบาท ลดลง 110 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 

จากสิ>นปี 2559 โดยมีรายละเอียดประกอบดงันี>   

 

31 ธ ันวาคม 2559 31 ธ ันวาคม 2560 เปล ี4ยนแปลง
ล ้านบาท ล ้านบาท %

เง ินสดและรายการเท ียบเท ่าเง ินสด 6,092                       4,680                       (23)
เง ินลงท ุนช ั5วคราว 252                          973                          286
ล ูกหน ี:การค ้า 737                          714                          (3)
ส ินค ้าคงเหล ือ 1,678                       2,042                       22
ส ินทร ัพย ์ท ั :งหมด 11,308                     11,198                     (1)

รายการ

 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 23 เมืBอเทียบกบัปีก่อนหนา้ การลดลงอยา่งมีนยัยะสาํคญั

ของเงินสดนี>  สาเหตุหลกัเกิดจากการนาํเงินไปฝากธนาคารทีBมีระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนขึ>นไป ซึB งถูกจดัประเภท

อยู่ในเงินลงทุนชัBวคราว ทาํให้เงินลงทุนชัBวคราวในปี 2560 เพิBมขึ>นร้อยละ 286 ส่วนยอดลูกหนี> การคา้ลดลง

เลก็นอ้ยร้อยละ 3 ในขณะทีBสินคา้คงเหลือเพิBมขึ>น 364 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22 โดยมีสาเหตุส่วนหนึBงมาจากการ

เพิBมขึ>นของราคาวตัถุดิบในช่วงไตรมาสทีB 4 และบริษทัคาดการณ์วา่จะมียอดขายทีBเพิBมขึ>นภายหลงัจากการฟื> นตวั

ของกาํลงัซื>อในปี 2560 จึงทาํให้สินคา้คงเหลือในบางสูตร ถูกจดัเตรียมไวเ้พืBอรองรับความตอ้งการของตลาดใน

อนาคต 

 

• เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 

 

บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครืB องหมายการคา้ ซึB งบริษทัได้ว่าจา้งผู ้

ประเมินอิสระ เพืBอประเมินมูลค่ายติุธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใชเ้ครืBองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้เพืBอให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัทีB 30 เมษายน 2547 เรืB อง 

ความเห็นเกีBยวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเมืBอวนัทีB  8 มกราคม 2561 

และวนัทีB 5 มกราคม 2560 ผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัทีB 26 ธนัวาคม 2560 และ

วนัทีB 30 ธันวาคม 2559 ตามลาํดบั โดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) มีมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

สําหรับปีสิ>นสุดวนัทีB 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดขายทีBเกิดจากเครืBองหมายการคา้นี> คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 98 ของรายไดจ้ากการขายทั>งหมดของบริษทั 
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3. หนีSสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

• ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีหนี> สินรวมทั>งสิ>น 1,437 ลา้นบาท ลดลง 135 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 9 จากสิ>นปี 2559  

• ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 9,761 ลา้นบาท เพิBมขึ>น 25 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 0.3 จากสิ>นปี 2559 

 

4. สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  

 

อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัเพิBมขึ>นเล็กน้อยจาก 

6.72  เท่าในปี 2559 เป็น 7.17 เท่า ในสิ>นปี 2560 ในขณะทีB

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีการเปลีBยนแปลงเลก็นอ้ยไป

อยูที่B 5.37 เท่า จาก 5.38 เท่าในสิ>นปี 2559 แมว้่าจะอยูภ่ายใต้

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีBไม่ปกติ อัตราส่วนดังกล่าวไม่

เปลีBยนแปลงไปมากนักเนืBองจากบริษทัพยายามทีBจะรักษา

ระดบัสินทรัพยห์มุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัทีB

เหมาะสม 

 

ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสําหรับปี 2560 มีจาํนวน 1,536 ลา้นบาท 

ลดลง 698 ลา้นบาทจากปี 2559 (2,234 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 31.2 ขณะทีBเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหา

เงินสาํหรับปี 2560 มีจาํนวน 1,891 ลา้นบาท เพิBมขึ>น 984 ลา้นบาทจากปีก่อน (907 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 108.5  

เมืBอสิ>นปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายสําหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั> นจากสถาบนั

การเงินเป็นจาํนวน 1.3 ลา้นบาท ลดลง 10.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 88.8 จากเมืBอสิ>นปี 2559 (11.6 ลา้นบาท) 

ในปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจาํนวน 1,038 ลา้นบาท ในขณะทีBปี 2559 

บริษทัไดรั้บกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นจาํนวน 102 ลา้นบาท การเปลีBยนแปลงไปเป็นจาํนวน 1,140 

ลา้นบาทนี>  ส่วนใหญ่แลว้เกิดจากการจดัประเภทรายการเทียบเท่าเงินสดทีBเกีBยวขอ้งกบัเงินลงทุนชัBวคราวในเงิน

ฝากประจาํและการลดลงของกระแสเงินสดทีBเกิดจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พืBอการลงทุน 

  

 

 

 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องและสภาพ

คล่องหมุนเร็ว 
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5. ภาระผูกพนัด้านหนีSสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
 

5.1 บริษทัมีภาระผกูพนัเกีBยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน  ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นจาํนวนเงิน  63.63 ลา้น

บาท และ 97.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึB งมีภาระผูกพนัเกีBยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีB 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 

0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 10.21 ลา้นบาท) (ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

 

5.2 ณ  วนัทีB  31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารสํานักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์

สาํนกังานตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ซึB งเงินทีBตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปนี>  

  หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภายใน 1 ปี 39,808,755  24,133,281  33,534,420  21,659,385 

1 - 5 ปี 26,706,206    20,887,945  23,712,458  15,462,149 

 66,514,961  45,021,226  57,246,878  37,121,534 

 

สาํหรับปีสิ>นสุดวนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ในงบการเงินรวมจาํนวน 46.56 ลา้นบาท และ 36.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวน 42.33 ลา้นบาท และ 34.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

5.3 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ> าประกนั ณ วนัทีB 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็น

จาํนวนเงิน 8.66 ลา้นบาท และ 8.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการให้

ธนาคารออกหนงัสือคํ>าประกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.17 ลา้นบาท และ 0.17 ลา้นบาท ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 ตามลาํดบั 

 

5.4 ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจาํนวนเงิน 10.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 340.42 ลา้นบาท) และ 

7.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 289.46 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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5.5 สญัญาทีBสาํคญั 

 

5.5.1 สญัญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 

บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึB งในประเทศญีBปุ่น โดยบริษทัจะตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้1 ปี และต่ออายุ

โดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกวา่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึBงจะแสดงเจตนาทีBจะไม่ต่อสัญญา ทั>งนี> จะตอ้งแจง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายอยา่งนอ้ยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา 

5.5.2 สญัญาทีBปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน 

บริษัทได้ท ําสัญญา  Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหนึB งโดยบริษัทจะได้รับ

คาํปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมทีB

ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราทีBระบุในสญัญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้าใน

แต่ละเดือน ซึB งระยะเวลาในการจ่ายจะเริBมเมืBอโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จและจะจ่าย

บางส่วนของมูลค่าทีBประหยดัไดต้ามสญัญา Energy Performance Contract 

 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2561 

 

เศรษฐกิจโลกถูกคาดการณ์ว่าจะอยูใ่นช่วงขาขึ>นโดยพร้อมเพรียงกนัในปี 2561 อยา่งไรก็ตามความเสีBยง

ทางภูมิรัฐศาสตร์ทีBจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งประเทศยงัคงมีอยู ่ความตึงเครียดในคาบสมุทร

เกาหลี การออกกฎหมายทีBเกีBยวขอ้งกบัการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปขององักฤษ รวมไปถึงแนวโน้มของ

นโยบายปกป้องทางการคา้อาจมีบทบาทสาํคญัในการทาํให้ภาพรวมเศรษฐกิจของปี 2561 เปลีBยนไป นอกจากนี>

ความเป็นไปไดใ้นการขึ>นอตัราดอกเบี> ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะช่วยลดความร้อนแรงในการ

เติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลง ซึB งอาจส่งผลกระทบต่อการคา้โลกได ้

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงจะเติบโตอยูใ่นระดบัปานกลางโดยอาศยัแรงขบัเคลืBอนจากการส่งออกทีB

เติบโตและการท่องเทีBยวทีBขยายตวัขึ>น ความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ>นในช่วงครึB งหลงัของปีเป็นผลมาจากการเลือกตั>ง

ทัBวไปทีBคาดว่าจะมีขึ>นในช่วงเวลาดงักล่าว ซึB งอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัยะสาํคญัต่อความเชืBอมัBนของผูค้นและ

ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

คาดวา่ จะมีการฟื> นตวัของราคาพืชผลทางการในปี 2561 เนืBองมาจากความตอ้งการของตลาดโลกทีBสูงขึ>น 

ในขณะเดียวกนั นโยบายสนับสนุนการเกษตรของรัฐบาลคาดว่าจะถูกนาํมาใชใ้นช่วงฤดูกาลเพาะปลูก หากมี

ปริมาณนํ> าทีBเพียงพอ ปัจจยัเหล่านี> จะเป็นตวัขบัเคลืBอนทีBสําคญัสําหรับภาคเกษตรกรรมและการดาํเนินงานของ

บริษทัในปี 2561 เนืBองจากจะช่วยเพิBมกาํลงัซื>อและกระตุน้ให้เกษตรกรเริBมตน้การเพาะปลูก ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 

ความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีจึงมีแนวโนม้เพิBมสูงขึ>นในปี 2561 
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ในทางกลบักนั ราคาวตัถุดิบทีBเพิBมสูงขึ>นและค่าเงินบาททีBอ่อนตวัลงอนัเนืBองมาจากการปรับอตัราดอกเบี>ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถทาํใหร้าคาตน้ทุนสูงขึ>นและอตัรากาํไรขั>นตน้ลดลงได ้ฝ่ายบริหารฯ จะ

รับมือกบัปัจจยัเหล่านี>และพยายามใหบ้รรลุผลการดาํเนินงานทีBดีทีBสุด โดยการใชน้โยบายดงัต่อไปนี>   

 

• คงไวซึ้B งความพึงพอใจของลูกคา้และเกษตรกร 
• รักษาคุณภาพของสินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสูง 
• ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอยา่งใกลชิ้ดและปรับเปลีBยนระดบัสินคา้คงคลงั แผนการผลิต และ

แผนการจดัซื>อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

• จดัการและควบคุมค่าใชจ่้ายทั>งหมดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเนืBองใหดี้ขึ>นและมีประสิทธิภาพมากยิBงขึ>น 

• หลีกเลีBยงการเกง็กาํไรในราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปลีBยน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีA แลว้ดว้ยความระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้Lนสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลทีLควร

ตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   นอกจากนีA  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีLสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีได้

แสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกีLยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีLดี เพืLอใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนทีLเป็นสาระสาํคญัทัAงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัAงควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีLดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าวและบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ซึL งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลีLยนแปลงทีLสาํคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทัAงการกระทาํทีLมิชอบทีLอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ในการนีA  เพืLอเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัAงหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีLบริษทัไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้  นายจิโร่ นิชิยาม่า เป็นผูล้งลายมือชืLอกาํกบัเอกสารนีA ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือชืLอของ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีLบริษทัไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้                                                                                                        

 

 ชืLอ-นามสกลุ        ตาํแหน่ง                ลายมือชืLอ 

  

1. นายจิโร่ นิชิยาม่า   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ..............................................    

 

2.  นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ .............................................. 

       

ผู้รับมอบอาํนาจ  : 

 

  นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ   กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่             ……………………………. 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี/ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

กรรมการ 

 

1 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายโยชิอากิ อิชิมูระ อาย ุ63 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 29 มีนาคม 2559 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - Bachelor Degree of Business Management from Yokohama National University 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2556   - General Director of Subaru Motor LLC. 

2558 - ปัจจุบนั  -  Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division 

2558 - ปัจจุบนั  - Director of Fuji Nihon Seito Corporation 

2558 - ปัจจุบนั  - Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 

2558 - ปัจจุบนั  - Director of Hanshin Silo Co., Ltd. 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 4 บริษทั 

1. Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division 

2. Director of Fuji Nihon Seito Corporation 

3. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 

4. Director of Hanshin Silo Co., Ltd. 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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2 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ อาย ุ57 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีCบริหาร ซึC ง

เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามทีCกาํหนดในหนงัสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 27 มีนาคม 

2558 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - School of Commerce from Waseda University 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2554 - 2557      -  General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz Corporation 

2557 - 2558   -  Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation  

   Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation 

2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีCบริหาร บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

    จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 4 บริษทั 

1. ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ซี อะโกร - เคมิคลั จาํกดั 

2. ประธานกรรมการ บริษทั เอน็. ไอ. เอม็. จาํกดั 

3. ประธานกรรมการ บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

4. ประธานกรรมการ บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์  จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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3 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ อาย ุ57 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีCการเงิน ซึC ง

เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามทีCกาํหนดในหนงัสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 29 มีนาคม 

2559 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2555 - 2559  -  Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service  

    Corporation  

2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีCการเงิน บริษทั ไทยเซ็นทรัล

    เคมี จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2 บริษทั 

1. กรรมการ บริษทั เอม็ซี อะโกร - เคมิคลั จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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4 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายจิโร่ นิชิยาม่า อายุ 42 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่และเจา้หน้าทีCบริหาร ซึC งเป็น

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีCกาํหนดในหนังสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 28 มีนาคม 

2557 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2555 - 2557  -  Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 
2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่และเจา้หนา้ทีCบริหาร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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5 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษดิX  อาย ุ47 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 31 มีนาคม 

2554 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 - หลกัสูตร Board that Make Difference รุ่น 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

              - หลกัสูตร Board Matters and Trends รหสั 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2553 - ปัจจุบนั     -  Vice President ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  

    (มหาชน)   

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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6 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายสุวชิ สุวรุจิพร อาย ุ75 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 29 มีนาคม 2556 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 0.00 % (ตนเอง 5,000 หุน้ / คู่สมรส 4,285 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2526 - ปัจจุบนั  -  รองประธานกรรมการ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

2527 - ปัจจุบนั  -  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั 

2529 - ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัCน จาํกดั (มหาชน) 

2530 - ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษทั บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จาํกดั 

2531 - ปัจจุบนั  -  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษทั ยไูนเตด็ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2531 - ปัจจุบนั  -  ประธานกรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ติ@ง จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  1 บริษทั 

1. กรรมการ บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัCน จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 5 บริษทั 

1. ประธานกรรมการ กลุ่มบริษทั ยไูนเตด็ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2. รองประธานกรรมการ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั 

4. กรรมการ บริษทั บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จาํกดั 

5. ประธานกรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ติ@ง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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7 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายสุวฒัน์ สืบสันติกุล อายุ 67 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดย

ไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 20 มิถุนายน 2555 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยัอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย  

 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   

    (IOD) 

              - หลกัสูตร Board Matters and Trends รุ่น 3/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2555 – ปัจจุบนั  -  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  

    จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปนี@  กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีCอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีCผา่นมา 

     -   เป็นกรรมการทีCมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีCปรึกษาทีCไดรั้บเงินเดือนประจาํ : ไม่มี 

     -   เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ทีCปรึกษากฎหมาย     : ไม่มี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีCมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีCไดอ้ยา่งอิสระ เช่น  

         การซื@อขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยมื การใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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8 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร อายุ 49 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยไดรั้บ

แต่งตั@งเมืCอวนัทีC 14 สิงหาคม 2552 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 - ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA) 

 - ประกาศนียบตัรสากลการประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเอง (CCSA) 

 - ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

 - ผูต้รวจสอบผูใ้หบ้ริการดา้นการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA) 

 - หลกัสูตร Director Certification Program 2010, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Audit Committee Program 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 - หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

              - หลกัสูตร Board Matters and Trends  (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2549 - ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษทั ไมดาส ออดิท แอนด ์แอดไวซอรีC  จาํกดั 

2556 - 2557  -  หุน้ส่วน บริษทั บีดีโอ จาํกดั 

2557 - 2558  -  หุน้ส่วนอาวโุส บริษทั ไทยอินโฟร์ จาํกดั 
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การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมการ บริษทั ไมดาส ออดิท แอนด ์แอดไวซอรีC  จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 

 

การมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปนี@  กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีCอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีCผา่นมา 

     -   เป็นกรรมการทีCมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีCปรึกษาทีCไดรั้บเงินเดือนประจาํ : ไม่มี 

     -   เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ทีCปรึกษากฎหมาย     : ไม่มี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีCมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีCไดอ้ยา่งอิสระ เช่น  

         การซื@อขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยมื การใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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9 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายเกษมศกัดิX  มสัยวาณิช อายุ 67 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยไดรั้บ

แต่งตั@งเมืCอวนัทีC 16 สิงหาคม 2553 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology  

 - หลกัสูตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - หลกัสูตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Director Certificate Program 141/2011, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2543 - ปัจจุบนั  -  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจ.เอน็.อาร์ จาํกดั 

  -  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัCนแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2 บริษทั 

1. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจ.เอน็.อาร์ จาํกดั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัCนแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปนี@  กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีCอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีCผา่นมา 

     -   เป็นกรรมการทีCมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีCปรึกษาทีCไดรั้บเงินเดือนประจาํ : ไม่มี 

     -   เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ทีCปรึกษากฎหมาย     : ไม่มี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีCมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีCไดอ้ยา่งอิสระ เช่น  

         การซื@อขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยมื การใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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ผู้บริหาร 

 

1 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายเรียวซุเกะ โฮริ อาย ุ38 ปี ดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยไดรั้บ

แต่งตั@งเมืCอวนัทีC 15 พฤษภาคม 2560 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University  

              - Master Degree of Business Administration from HEC Paris 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2555 – 2557                     -            Assistant Manager, Grain & Feed Material Dept., Sojitz Corporation 

2557 – 2558                     -            Assistant Manager, Investment Management Dept., Sojitz Corporation 

2558                                 -            Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation 

2558 – 2559                     -            Assistant Manager, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation 

2560 – ปัจจุบนั  -  เจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  

    จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 3 บริษทั 

1. กรรมการ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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2 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายโค โทจิม่า อายุ 57 ปี ดาํรงตาํแหน่งเจา้หน้าทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยไดรั้บ

แต่งตั@งเมืCอวนัทีC 8 กรกฎาคม 2559 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2556 – 2558   -  General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept.,  

    Sojitz Corporation 

2558     เจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูจ้ดัการทัCวไป  

    สาขายา่งกุง้ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจุบนั  -  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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3 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั อาย ุ52 ปี ดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย

ไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 14 กมุภาพนัธ์ 2554 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาภาษาองักฤษ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2554 – ปัจจุบนั  -  เจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  

    จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมการ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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4 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ อาย ุ52 ปี ดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย

ไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 30 มีนาคม 2555 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยัมหิดล  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 0.00 % (ตนเอง13,600 หุน้ / คู่สมรส 500 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2555 – ปัจจุบนั  -  เจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  

    จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมการ บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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5 ) 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์อาย ุ60 ปี ดาํรงตาํแหน่งเจา้หน้าทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย

ไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 30 มีนาคม 2555 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาเอกกีฎวทิยา จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2555 – ปัจจุบนั  -  เจา้หนา้ทีCบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  

    จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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เลขานุการบริษทั 

 

ชื/อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที/ได้รับแต่งตัEง 

 นายพชระ วรรธนวินิจ อายุ 42 ปี ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ไดรั้บแต่งตั@งเมืCอวนัทีC 14 กุมภาพนัธ์ 

2554 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัซิดนีย ์ประเทศออสเตเลีย 

 - หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่นทีC 23 โดยชมรมเลขานุการบริษทัไทย  

    สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2560) 

2554 – ปัจจุบนั  -  เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื/นในปีที/ผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืCน   :  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอืCนทีCอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
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หน้าที/ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

 

 เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าทีCตามทีCก ําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัทีC 4) พ.ศ. 2551 ซึC งมีผลบงัคบัในวนัทีC 31 สิงหาคม 2551 

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซืCอสัตยสุ์จริต รวมทั@ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีCประชุมผูถื้อหุน้ ทั@งนี@  หนา้ทีCตามกฎหมายของ

เลขานุการบริษทัมีดงันี@  

 1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี@  

  ก. ทะเบียนกรรมการ   

  ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ

บริษทั 

  ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีCรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี

ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํ

การนบัแต่วนัทีCบริษทัไดรั้บรายงานนั@น 

 3. ดาํเนินการอืCนๆ ตามทีCคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 นอกจากนี@  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ทีCอืCนตามทีCบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมาย ดงันี@  

  - ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ทีCเกีCยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแล

ในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

  - ทาํหนา้ทีCในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

  - ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติทีC

ประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีCกาํกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

กฎหมาย 

  - จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการทีCไดรั้บการแต่งตั@งใหม่ 

  - หนา้ทีCอืCนๆ ตามทีCไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม ในบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 

ที/ 

 

รายนาม 

 

TCCC บริษทัย่อย 

 1 2 3 4 

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ 

 

X     

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 

 

0 / * X X / X 

3 นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ 

 

/ * /  /  

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า 

 

/ *     

5 นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษดิX  

 

/     

6 นายสุวชิ สุวรุจิพร 

 

/     

7 นายสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ 

 

#     

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

 

#     

9 นายเกษมศกัดิX  มสัยวาณิช 

 

#     

10 นายเรียวซุเกะ โฮริ 

  

* / / /  

11 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั 

 

* /    

12 นายสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ 

 

*  /   

13 นายโค โทจิม่า 

 

*    + 

14 นายวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์

 

*     

 

บริษทัย่อย  

 

1. บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั  

2. บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั  

3. บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

4. บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จาํกดั 

 

หมายเหตุ :    

 

X = ประธานกรรมการ        0 = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ประธานเจา้หนา้ทีCบริหาร 

/ = กรรมการ    # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

* = เจา้หนา้ทีCบริหาร     + = กรรมการผูจ้ดัการ       
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ประวตักิารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

 

 ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่านใดเคยถูกลงโทษ เนืCองจากการกระทาํความผิดใดๆ 

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบญัญติัสัญญาซื@อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 

2546  
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           เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี/ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัยอ่ยที@มีนยัสาํคญั มีดงันีD  

 

 รายชื@อกรรมการ บริษทั เอม็ซี  

อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. 

จาํกดั 

บริษทั ที.ซี.ซี.ซี.  

เมียนมาร์ จาํกดั 

1. นายสุวชิ สุวรุจิพร  /  

2. นายไกรวฒัน ์สตัยภิวฒัน ์  +  

3. นายวรพนัธ์ เหลืองทองดี  *  

4. นายศุภกร รัตนสงวนวงศ ์  /  

5. นายสรรพชิญ ์เศรษฐพรพงศ ์  /  

6. นายสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์  /  

7. นายโทโมฮารุ ซึรุดะ  /  

8. นายเรียวซุเกะ โฮริ / /  

9. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ X X X 

10. นายเซอิจิ อิทางากิ  /  

11. นายชิเกะซึก ุฟุคุดะ /   

12. นายธงชยั ฝึกความดี *   

13. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั /   

14. นายสมชาย ศิวากรณ์ *   

15. นายโค โทจิม่า   + 

 

หมายเหตุ  

 

X = ประธานกรรมการ   / =  กรรมการ 

  

* = กรรมการบริหาร       + = กรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี/ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 

 

บริษทัไดแ้ต่งตั8งนายไพฑูรย ์อินอุทยั เขา้ปฏิบติังานในตาํแหน่ง ผูจ้ดัการทัHวไป สาํนกัตรวจสอบภายใน เพืHอ

ทาํหนา้ทีHกาํกบัดูแลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีHยงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

คุณวฒิุดา้นการศึกษา:   ปริญญาบณัฑิตและมหาบณัฑิตดา้นการบริหารธุรกิจ ดา้นการเงิน 

     จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการกาํกบัดูแลกิจการ 

     จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

      

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษเพืHอการพฒันาอาชีพ 

จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ในงาน :  มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการตรวจสอบภายในเป็นเวลา 19 ปี โดย

เป็นประสบการณ์ตรวจสอบในธุรกิจปุ๋ยเคมีเป็นระยะ เวลา 17 ปี และ

งานใหค้าํปรึกษาและวทิยากรบรรยายพิเศษดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ

การบริหารความเสีHยง และการสืHอสารองคก์าร 

 

    การฝึกอบรม :             ประกาศนียบตัรการอบม ดา้นการตรวจสอบภายในตาม 

มาตรฐานสากล การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเสีHยง การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ เป็นตน้ 
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เอกสารแนบ 4  

 

รายละเอยีดเกี/ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

 

ไม่มี 
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