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  ปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกบัการสญูเสยีครัง้ย่ิงใหญ่จากการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช พระมหากษัตรย์ิ
รชักาลท่ี 9 ในราชวงศ์จกัร ีตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีทรงครองราชย์ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชทรงเป็นกษัตรย์ิท่ีปกครองพสกนกิรด้วยคณุธรรม 
ความเมตตา ท้ังยงัทรงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนให้ดีข้ึน พระองค์ได้ทรงรเิริม่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารซ่ึิงมีมากกว่า 3,000 โครงการ อาทิ
เช่น โครงการฝนหลวง โครงการกงัหันน�า้ชัยพัฒนา โครงการแก้มลงิ โครงการแกล้งดนิ โครงการปลกูพืชเมืองหนาว ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นโครงการท่ีช่วยให้ราษฎร 
มีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงแนะน�าหลักการด�าเนินชีวิตท่ีส�าคัญซ่ึงก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นก็คือ 
การมคีวามพอด ีพอประมาณ ยดึม่ันในคุณธรรม ใช้ความรูใ้นการด�ารงชวีติ และจะต้องมีภมิูคุม้กนัจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงหลกัการดงักล่าวสามารถน�ามาใช้ได้ดี
กับชีวิตประจ�าวัน หรือประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทก็ได้ และหากได้พิจารณาแล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักการท่ีจะท�าให้บริษัทมีการเติบโต 
อย่างย่ังยืนนัน่เอง 
 ในโอกาสแห่งความโศกเศร้านี้ บริษัทรู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ ท้ังนี้ บริษัทจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค ์
และขอเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุให้เกษตรกรไทยมชีีวติความเป็นอยูท่ี่ดย่ิีงขึน้ต่อไป
 ส�าหรบัผลการประกอบการของบรษัิทในปี 2559 ท่ีผ่านมานัน้ บรษัิทสามารถท�าก�าไรได้สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมาบรษัิทมีก�าไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจ�านวน 2,305 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนถงึร้อยละ 69 คดิเป็นก�าไรสทุธต่ิอหุ้น 3.94 บาท ส�าหรบัสาเหต ุปัจจยั และรายละเอียด
ต่างๆ ของผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา บรษัิทได้ช้ีแจงในค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัปรากฎในรายงานประจ�าปีฉบับนีแ้ล้ว 
 ในปี 2559 บรษัิทได้ด�าเนนิกจิกรรมหลายอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของบรษัิทในการท่ีจะเป็นบรษัิทระดบัภมิูภาค อันได้แก่ บรษัิทมีแผนท่ีจะ
ด�าเนนิธรุกจิปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์อย่างจรงิจงั โดยได้จดัตัง้สาขาต่างประเทศสาขาแรกในกรงุย่างกุง้ เพ่ือท�ากจิกรรมทางการตลาดต่างๆ และได้จดัต้ังบรษัิทย่อย
ในประเทศเมียนมาร์ คอื บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากดั เพ่ือน�าเข้าปุ๋ยเคมีจากไทยและกระจายสูล่กูค้าในประเทศเมยีนมาร์ต่อไป 
 นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยได้มีการปรับปรุงระบบการขนส่งภายในโรงงานนครหลวงให้มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติเพ่ือแก้ปัญหา 
ความแออัดของการขนถ่ายสนิค้าให้แก่ลกูค้า รองรบัการบรหิารคลงัสนิค้าและรองรบัการขนส่งสนิค้าภายในโรงงานท่ีจะมีมากขึน้ตามความต้องการปุ๋ยท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน ทางด้านการบรหิารจดัการ บรษัิทได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งข้ึนซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคญัท่ีจะสนบัสนนุการบรหิาร
ความเสีย่งในเชิงรกุ และสนบัสนนุการตัดสนิใจของฝ่ายจดัการในการด�าเนนิกจิการของบรษัิทเพ่ือให้มผีลกระทบน้อยท่ีสดุ รายละเอียดของกจิกรรมต่างๆ ท่ีได้กล่าว
มาได้แสดงอยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับนีแ้ล้ว
 ในปี 2560 นี ้ถอืเป็นปีท่ีท้าทายปีหนึง่ของบรษัิทในการท่ีจะคงระดบัผลประกอบการให้อยู่ในระดบัเดยีวกบัปีท่ีผ่านมาหรอืท�าให้ดข้ึีน รวมถงึมุ่งสูเ่ป้าหมาย
ท่ีจะเป็นบริษัทชัน้น�าในภมูภิาคด้วย ในการนี ้ บรษัิทจะได้พยายามอย่างเตม็ท่ีโดยด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายดงักล่าวอย่างจรงิจงั อย่างไรกด็ี  
บรษัิทกจ็ะไม่ละเลยปณธิานของบรษัิทท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุให้เกษตรกรมีชวีติความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้ด้วย
 เราจะพยายามอย่างเต็มท่ีครบั! 

 The previous year is the year that all Thais have faced a great lost from passing away of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej, the 
ninth monarch of Thailand from the Chakri dynasty as Rama IX. During his 70 years reign, he served the head of state with morals, kindheartedness, 
including determination to improve quality of life of his people. He has initiated more than 3,000 royal projects, for instance, the Thailand Royal Rainmaking 
Project, the Chai Pattana Waste Water Aerator project, Kaem Ling Project (formation of detention basins), Klaeng Din Project (acidic soil treatment) and 
the Cold weather vegetable project, which help the farmers to be able to do cultivation, to earn revenue and to have better quality of life as a result. 
Moreover, he has introduced the crucial principle of living, the ‘Sufficiency Economy’ Philosophy, which is having balance, adhering morals, using 
knowledge in living, and having immunity against any impact from outside.  Such theory can be used well in daily life or can be applied with business 
operation as well. If having considered, the Sufficiency Economy theory shall, finally, lead the way to sustainable growth.
 In this deepest sadness occasion, the Company commemorates Royal Grace of King Bhumibol Adulyadej. The Company will inherit King 
Bhumibol Adulyadej’s will and will be a part of support for Thai farmers to have better quality of life.
 For the 2016 company performance, the Company achieved the highest of the profit in our history. The Company’s Profit Attributable to the 
Parent of year 2016 showed THB 2,305 million, increasing from the year before by 69% resulting in earning per share at THB 3.94. The reason, factors 
and details of such performance have been stated in the Management Analysis & Discussion appeared in this Annual Report.
 In year 2016, the Company has performed several activities in align with the Company’s goal which is to be a company in regional level. To 
say, the Company seriously plans to operate chemical fertilizer business in Myanmar and, in this regard, the first international branch has been established 
in Yangon city to perform marketing activities. The Company also established the subsidiary in Myanmar which is TCCC Myanmar Limited to import 
chemical fertilizer from Thailand and distribute it to the customers in Myanmar. 
 In addition, the Company has improved production process by implementing the internal logistic improvement project at Nakhonluang plant 
site to be a semi-automatic system in order to solve the problem of busy transferring goods to the customers, to support warehouse management and 
to support increase of internal transportation of goods according to high demand of fertilizer domestically and internationally which is expected to be 
increasing. For management, the Company has established the Risk Management Committee which is a crucial mechanism to support risk management 
proactively and to support decision of the management to have as less impact as possible. Details of the mentioned activities have been stated in this 
Annual Report.
 The year 2017 is one of a challenging year of the Company as to maintain the performance in the same level as last year or even better and 
to achieve the Company’s goal which is to be a company at regional level. In this regard, the Company will try its best by conducting all activities in 
consistent to such goal. However, the Company shall not neglect its will which is to be a part of support for the farmers to have a better quality of life.
 We will try our best indeed!

สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman



(นายโยชิอากิ อิชิมูระ l Mr. Yoshiaki Ichimura)
ประธานกรรมการ l Chairman

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited
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The year 2017 is one of a challenging year of the Company as to maintain the performance in the same level as last year or 
even better and to achieve the Company’s goal which is to be a company at regional level. In this regard, the Company will 
try its best by conducting all activities in consistent to such goal. However, the Company shall not neglect its will which is to 
be a part of support for the farmers to have a better quality of life.
We will try our best indeed!



ข้อมูลทั่วไป
General Information

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร
ส�านักงานใหญ่ :  21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16   
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ :  0107536000277 (เดิม บมจ.101)
โทรศัพท์ :  (02) 639 8888
โทรสาร :  (02) 639 8999
อีเมลล์ :  mailbox@thaicentral.co.th
Home Page :  http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน :  1,754,148,354 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ :  584,716,118 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  3.00 บาท
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
 :  584,714,068 หุ้นสามัญ

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช�าระแล้ว
1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัด
ศัตรูพืชท่ีใช ้ในการเกษตร สาธารณสุขและปศุสัตว ์ บริการผสม บรรจุ  
ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร  

ส�านักงาน  :  581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี 
     ถนนสุขุมวิท ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 99.99  
โทรศัพท์ :  (02) 709 4517 
โทรสาร   :  (02) 709 4780
ทุนจดทะเบียน :  50,000,000 บาท 
จ�านวนหุ้นสามัญ :  500,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  100 บาท
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
  :  500,000 หุ้นสามัญ 

1. Information of the Company
Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is the Manufacturer and Distributor 
of chemical fertilizer and agrochemical.
Head Office :  21/35-46 Thai Wah Tower 1, 14-16th Floor, 
    South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, 
    Bangkok 10120 Thailand
Registration No. :  0107536000277 (previously, Bor Mor Jor. 101)
Tel :  (662) 639 8888
Fax :  (662) 639 8999
E-mail :  mailbox@thaicentral.co.th 
Home Page :  http://www.tcccthai.com
Registered Capital :  Baht 1,754,148,354 
Number of Share  :  584,716,118 ordinary shares 
Par Value  :  Baht 3.00 
Amount and type of shares sold 
 :  584,714,068 ordinary shares

2. Information of juristic persons of which 
 the Company has shareholding more than 10%
1) MC Agro-Chemicals Co., Ltd. imports and distributes the technical pesticide and 
finished products which used in Agriculture, Public Health and Livestock. The business 
sector includes the marketing of formulated, finished products, repacking services and 
quality control checks by modern laboratory.
Head Office :  581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 12B, 
     Sukhumvit Road, Praksa Sub-district, Muang District,   
     Samutprakarn Province 10280 Thailand
Shareholding :  99.99%
Tel :  (662) 709 4517
Fax :  (662) 709 4780
Registered Capital :  Baht 50,000,000 
Number of Share  :  500,000 ordinary shares 
Par Value :  Baht 100 
Amount and type of shares sold
  :  500,000 ordinary shares

2) N.I.M. Co., Ltd. engages in liquid chemical storage tank rental and terminal 
operation for the storage of liquid chemicals mostly the raw materials for use in 
various industries.
Head Office :  205 United Flour Mill Building, 8th Floor, 
     Ratchawong Road, Chakrawad, Samphanthawong, 
     Bangkok 10100 Thailand
Shareholding :  51% 
Tel :  (662) 222 7352
Fax :  (662) 224 5616
Registered Capital :  Baht 125,000,000 
Number of Share  :  12,500,000 ordinary shares 
Par Value :  Baht 10 
Amount and type of shares sold
  :  12,500,000 ordinary shares

2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว  
เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ส�านักงาน  :  205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 
     ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
     กรุงเทพมหานคร 10100
สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 51                  
โทรศัพท์ :  (02) 222 7352
โทรสาร :  (02) 224 5616
ทุนจดทะเบียน :  125,000,000 บาท 
จ�านวนหุ้นสามัญ  :  12,500,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  10 บาท
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
  :  12,500,000 หุ้นสามัญ

รายงานประจ�าปี 2559
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ข้อมูลทั่วไป
General Information 3) บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจน�าเข้า ส่งออก  

และจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
ส�านักงาน :  180-184 ชั้น 5 อาคารศรีกรุงวัฒนา 
     ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
     กรุงเทพมหานคร 10100 
สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 49           
โทรศัพท์ : (02) 225 0200
โทรสาร :  (02) 622 7978
ทุนจดทะเบียน :  200,000,000 บาท 
จ�านวนหุ้นสามัญ  :  2,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :  100 บาท
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
  :  2,000,000 หุ้นสามัญ

4) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคม ี 
ภายในประเทศเมียนมาร์
ส�านักงาน  :  แปลงเลขที่ ซี-15 และ ซี-18 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา 
   ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
สัดส่วนการถือหุ้น  :  ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์  :  (+95) 1 377 806 
โทรสาร :  (+95) 1 382 684
ทุนจดทะเบียน  :  12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
จ�านวนหุ้นสามัญ  :  125,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :  100 ดอลลาร์สหรัฐ
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
  :  125,000 หุ้นสามัญ

3. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  :  (02) 009 9000 
โทรสาร  :  (02) 009 9991

2) ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  :  (02) 034 0000
โทรสาร :  (02) 034 0100
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายมนูญ มนูสุข   ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
3. นางนิสากร ทรงมณี  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tcccthai.com

3) Central Pacific (Thailand) Co., Ltd. is the importer and distributor 
of the fertilizers, agro-chemicals, minerals and etc.
Head Office :  180-184 Metro Building, 5th Floor, 
     Ratchawong Road, Chakrawad, Samphanthawong,  
   Bangkok 10100 Thailand
Shareholding :  49%
Tel :  (662) 225 0200
Fax :  (662) 622 7978
Registered Capital :  Baht 200,000,000 
Number of Share :  2,000,000 ordinary shares 
Par Value  :  Baht 100 
Amount and type of shares sold
  :  2,000,000 ordinary shares

4) TCCC Myanmar Limited is the importer and distributer of chemical 
fertilizer in Myanmar.
Head Office :  Lot No. C-15 & C-18, 
     Thilawa Special Economic Zone A, 
     Yangon Region Myanmar
Shareholding  :  99.99%
Tel :  (+95) 1 377 806 
Fax  :  (+95) 1 382 684
Registered Capital :  USD 12,500,000 
Number of Share :  125,000 ordinary shares 
Par Value  :  USD 100 per share
Amount and type of shares sold
  :  125,000 ordinary shares

3. Information of other referees

1) The Registrar of Ordinary Shares
Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Bangkok 10400 Thailand
Tel  :  (662) 009 9000 
Fax  :  (662) 009 9991 

2) Auditor for the financial year 2016
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd 
AIA Sathorn Tower, 23rd-27th Floor, 11/1 South Sathorn Road, 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel  :  (662) 034 0000 
Fax  : (662) 034 0100 
Company Audit
1. Mr. Manoon Manusook   Certified Public Accountant No. 4292
2. Mr. Chavala Tienpasertkij  Certified Public Accountant No. 4301
3. Ms. Nisakorn Songmanee  Certified Public Accountant No. 5035

Investors can also find more information of the company issuing 
securities from the company’s Annual Registration Statement (Form 
56-1) which is show on website www.sec.or.th or company’s website 
www.tcccthai.com
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในการ
เพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้า อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน 
ย่อมท�าให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจ�าเป็นต้อง
น�าความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้ นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 
ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี” 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับ
ภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด) และบริษัท 
เซ็นทรัลกล๊าส จ�ากัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 วิสัยทัศน์ของบริษัท
 “เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย”
 บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมที่จ�าเป็นและขาดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในล�าดับต้นๆ ที่เกษตรกรเลือกใช้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังจะเป็นคลังความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย
 
 พันธกิจของบริษัท
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�าหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
 1) มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเพ่ือให้มีคุณภาพสูง และจัดจ�าหน่ายให้แก่เกษตกรในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษัทจะไม่มุ่งจ�าหน่าย
สินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ค�าแนะน�าในการใช้สินค้าของบริษัทให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละพ้ืนท่ีและพืชแต่ละชนิดเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถ
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้เม่ือมีการใช้อย่างสมดลุโดยค�านงึถงึสภาพดนิและพืชแต่ละชนดิเป็นการเฉพาะ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร
แล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินไปด้วย 
 2) บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมถึงจัดการกระบวนการใช้พลังงานให้คุ้มค่าด้วย
 3) บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่รายรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 ในปี 2559 บริษัทมีพัฒนาการที่ส�าคัญดังนี้
 การจัดตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง
 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สาขา
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดปุ๋ยเคมีของบริษัทไปสู่ประเทศเมียนมาร์ กิจกรรมหลักของสาขาย่างกุ้งคือด�าเนิน
การทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้เปิดท�าการสาขาย่างกุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
 การจัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
 เพ่ือให้เกดิความคล่องตวัในการประกอบธรุกจิปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 6/2559 เมือ่วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 
ได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อด�าเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบในประเทศเมียนมาร์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

 ชื่อบริษัท : บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
 ที่ตั้ง : ประเทศเมียนมาร์
 ลักษณะธุรกิจ : จัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์
 วันที่จัดตั้ง : 3 ตุลาคม 2559
 ทุนจดทะเบียน : 12,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 จ�านวนหุ้น :  125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ
 โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

รายงานประจ�าปี 2559
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies

 บรษัิทได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ถงึรายละเอียดของการลงทุนรายการนีแ้ล้ว ท้ังนี ้ขนาดการลงทุนในบรษัิทย่อยดงักล่าวไม่ถงึเกณฑ์
ท่ีจะต้องปฏบัิตติามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีมีนยัส�าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

1. Company Background

 Thailand is an agricultural country. A great number of the population engage in agricultural sector. The basic essential elements in 
farming consist of soil, water, weather and soil nutrients. However, prolonged use of soil in farming at the same ground will usually deplete soil 
nutrients by crops.
 Therefore, if farmers wish to increase crops yield with good quality and quantity as required by domestic and international market, it is 
necessary to apply agricultural modern technologies and appropriate farm management. Another factor to increase soil nutrients as to nurture 
soil fertility is to apply “Chemical Fertilizer”, which has become essential element in productivity. However, chemical fertilizer must be applied 
under right formula, with proper timing and quantity. 
 Thai Central Chemical Public Company Limited is the producer and distributor of chemical fertilizer, established by the government 
(under cooperation of the Ministry of Finance) and private sectors, comprised of Metro Co., Ltd., Sojitz Corporation (formerly Nissho Iwai 
Corporation) and Central Glass Co., Ltd (currently the Company’s technical advisor) of Japan, on March 6, 1973, with initial registered capital 
of 120 Million Baht. Later on, the Company registered on the Stock Exchange of Thailand in October 1991, with a registered capital of 700 
Million Baht and in 1993, the Company became “Public Company”

2. Vision and Mission of the Company

 Vision
  “True friend of Thai agriculturist”
 The Company will be a part of agriculture which is necessary and cannot be lack of. The Company’s product will be the top priority 
chosen by the agriculturist for increase of production yield as it is a high quality product. The Company, in addition, will be a mentor of  
plantation and enhancement of production yield in order to support the agriculturist.

 Mission
 To accomplish the vision, the Company has stipulated the mission as follows. 
 1) The Company will focus on control of manufacturing process for high quality of the Company’s product and distribute to the  
agriculturist in the appropriate price. The Company will not focus on only sale but will provide advice on how to use the product in different 
area and crops because chemical fertilizer can be environmental friendly when well balanced fertilization is made considering soil and crops 
specifically. It is not only production yield enhancement but soil improvement.
 2) The Company will improve production process to have as less as effect to environment including sufficient use of energy.
 3) The Company will support the community around the Company for peaceful living.

3. Significant Change and Development

 The Company had significant change and development in 2016 as follows.
 Establishment of Thai Central Chemical Public Company Limited (Yangon Branch)
 At the Board of Directors’ Meeting No. 3/2016 which was held on 13 May 2016, the Board of Directors approved the establishment of 
Thai Central Chemical Public Company Limited (Yangon Branch), Myanmar, with the objective to support the market expansion of chemical 
fertilizers in Myanmar. The Yangon Branch’s main operation is marketing and research and development on the market in Myanmar. The 
Yangon branch was officially started to operate on 1 August 2016.
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 Establishment of TCCC Myanmar Limited
 To increase the flexibility in business operation of chemical fertilizers in Myanmar, the Board of Directors’ Meeting No. 6/2016 held on 
14 September 2016 has approved the establishment of TCCC Myanmar Limited which is the Company’s subsidiary with the objective to fully 
operate the chemical fertilizer business in Myanmar as the following details.

 Company Name  : TCCC Myanmar Limited
 Location  : Myanmar
 Type of Business  : Distribution of chemical fertilizers in Myanmar
 Date of Establishment  : 3 October 2016
 Capital  : USD 12,500,000
 Number of Share  : 125,000 Shares; USD 100 per share
 Shareholder Structure  : The Company holds 99.99% share
 
 The Company has disclosed information of this investment to SET already. However, the size of the investment in the subsidiary was 
not under the criteria specified in the Notification of the Capital Market Advisory Board No. Tor Chor. 20/2551 re: Rules on Entering into  
Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets, and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of 
Thailand re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547. 

4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    Company Shareholding Structure

หมายเหตุ : *   บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด,  
   บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558
  ** จากการจ�าหน่าย บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด ท�าให้ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม 25.50%  
   ในวันที่ 1 เมษายน 2558
  *** บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช�าระแล้ว  
   3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Remark : *  Thai Central Chemical PCL. disposed investment in the ordinary shares of 3 subsidiaries, which are MC Industrial Chemical  
   Co., Ltd., MC Solvents Co., Ltd. and MC Plastics Co., Ltd. on April 1, 2015.
  **  As disposing MC Industrial Chemical Co., Ltd. , Thai Central Chemical PCL. lost the indirect shareholding in the company for  
   25.50% on April 1, 2015.  
  *** TCCC Myanmar Limited is established on October 3, 2016, with initial registered capital of 12,500,000 USD and with  
   capital paid up of 3,000,000 USD on December 31, 2016.

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

99.99%
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด
MC Agro-Chemical Co., Ltd.

51.00%
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

N.I.M. Co., Ltd.

49.00%**
บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

99.99%***
บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

1. โครงสร้างรายได้
    Revenue Structure

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / as of December 31, 2016

(หน่วย :  ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ
Type of 
Business

% การถือหุ้น
Shareholding

ทุนจด
ทะเบียน

Registered 
Capital

เรียก
ช�าระ

Capital 
Paid Up

2559/2016 2558/2015 2557/2014

รายได้
%

รายได้
%

รายได้
%

Revenue Revenue Revenue

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 
Thai Central Chemical PCL.

6 มีนาคม 2516
March 6, 1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical 
Fertilizer

-  1,754  1,754 12,252.51 96.43  12,500.69  96.37  14,648.94  96.86 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiaries and Associated Companies)

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

22 มกราคม 
2531

January 22, 
1988

โรงงานผสม
และบรรจุ
Repacking 

and
Formulating

99.99  50  50 336.88 2.65  349.13  2.69  350.23  2.32 

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

14 กุมภาพันธ์ 
2517

February 14, 
1974

คลังสินค้า
เคมีเหลว
Chemical 
Tank Yard

51.00  125  125 116.04 0.91  120.02  0.93  123.30  0.82 

3 บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

16 มกราคม 
2518

January 16, 
1975

ซื้อขาย
Trading

**49.00  200  200 0.89 0.01  1.09  0.01  1.31  0.01 

4 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ***
TCCC Myanmar Ltd.***

3 ตุลาคม 2559
3 October 2016

น�าเข้าปุ๋ย
เคมี

Import 
Chemical 
Fertilizer

***99.99 12.5 3 - - - - - -

รวม
Total Revenue

12,706.32 100.00  12,970.93 100.00  15,123.78 100.00 

หมายเหตุ : *  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล  
  เคมิคัล จ�ากัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558
 **  จากการจ�าหน่าย บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด ท�าให้ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น 
  ทางอ้อม 25.50% ในวันที่ 1 เมษายน 2558
 *** บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช�าระแล้ว  
  3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Remark : *  Thai Central Chemical Public Company Limited disposed investment in the ordinary shares of 3 subsidiaries, which are MC  
  Industrial Chemical Co., Ltd., MC Solvents Co., Ltd. and MC Plastics Co., Ltd.  on April 1, 2015.
 **  As disposing MC Industrial Chemical Co., Ltd., Thai Central Chemical Public Company Limited lost the indirect  
  shareholding in the company for 25.50% on April 1, 2015.
 ***  TCCC Myanmar Limited is established on October 3, 2016, with initial registered capital of 12,500,000 USD and with  
  capital paid up of 3,000,000 USD on December 31, 2016.
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2. การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2559
 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งเกิดจากแรงหนุน 
การลงทุนของภาครฐั และการเจรญิเตบิโตด้านอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ในส่วนของการฟ้ืนตวัของการผลติด้านการเกษตรมีอัตราการเจรญิเตบิโตเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 0.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปี พ.ศ. 2558 ที่มีการเจริญเติบโตติดลบ ร้อยละ 0.6 ซึ่งมีส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2559
 การเติบโตภาคเกษตรกรรมท่ีเพ่ิมขึน้อนัเนือ่งมาจากปรมิาณน�า้ฝนในฤดกูาลผลติหลกั จากข้อมลูของส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรท่ีรายงานว่าผลผลิตข้าวนาปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา แม้ว่าผลผลิตข้าวจะเพ่ิมข้ึน แต่รายได้ท่ีเกษตรกรได้รับ 
ก็ไม่มากพอ เนื่องจากราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตรตกต�่า ส่งผลให้ก�าลังซื้อของเกษตรกรในระดับท้องถิ่นยังคงซบเซา 

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี 2559
 บริษัทฯ ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2559 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรของไทยโดยรวมมีประมาณ 4.7 ล้านตัน ในไตรมาสแรกนั้น  
ความต้องการใช้ปุ๋ยอยู่ในระดับต�่าเนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีแห้งแล้วท่ีไม่มีน�้าในระบบชลประทานอันเป็นผลมาจากฤดูแล้งท่ียาวนานติดต่อกัน 2 ปี  
ไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรจากการสนับสนุนเงินซื้อปัจจัยการผลิตในรูปแบบของกองทุนหมู่บ้าน 
ท�าให้เกษตรกรมีเงินซื้อปัจจัยการผลิตมากขึ้น ท�าให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมีมากในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีก็ลดลงอีกครั้ง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูฝนและในขณะเดียวกันราคาผลผลิตก็ตกต�่า
  ในปี พ.ศ. 2559 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมีไม่มากนัก ถึงแม้ว่าจะปริมาณน�้าฝนท่ีมากพอในฤดูกาลผลิตหลัก ซ่ึงอยู่ในช่วงต�่าสุดเช่นเดียวกัน 
กับ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เป็นเพราะอ�านาจซื้อของเกษตรกรที่ลดลงอันเนื่องมาจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต�่า
 ภายใต้สถานการณ์ท่ียากล�าบากของเกษตรกรดงักล่าว บรษัิทฯ ได้เข้าร่วมมอืกบัรฐับาลเพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกร โดยปฏบัิตติามมาตรการความร่วม
มือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมี และเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ท่ีจัดข้ึนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เพื่อจะช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2560
 เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน การเมืองของสหรัฐอเมริกาท่ียังไม่ม่ันคงเนื่องจากฝ่ายบริหารใหม่ การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปของประเทศอังกฤษซ่ึงตามมาด้วยการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศอังกฤษ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลาง และ
ประเทศรัสเซีย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก แม้จะดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมันนี 
จะสามารถท�าให้เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัได้ แต่ในขณะเดยีวกนัการปรบัโครงสร้างของผลผลติส่วนเกนิของประเทศจนี จะมผีลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกจิโลก
 ส�าหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าปริมาณส่งออกจะฟื้นตัว ภาคเกษตรกรรมก็เช่นกันมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้นอันเนื่องจากปริมาณ
น�้าฝนเข้าสู่ภาวะปกติ ซ่ึงจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น การบริโภคของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจะมากข้ึน คณะกรรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นหนึ่งในแรงหนุนที่จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2560 โดยส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีการประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 3-4

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2560
 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของไทยปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4-3.4   
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเนื่องจากปริมาณฝนที่ดีและรายได้ของเกษตรกรที่ฟื้นตัว บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยในปี พ.ศ. 2560 จะเติบโต
ร้อยละ 5-10 เม่ือเทียบกบั ปี พ.ศ. 2559 ในขณะเดยีวกนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการยกระดบัมาตรฐานการเกษตร
สูค่วามย่ังยืน โดยจะด�าเนนินโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง สิง่ดังกล่าวถอืเป็นการเริม่ต้นท่ีด ีบรษัิทฯ จงึประเมินว่าความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพจะเพิ่มขึ้น
 ส�าหรับวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี บริษัทฯ คาดว่าราคาในตลาดโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะว่าปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในตลาดโลก
เพิ่มมากขึ้น 
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Nature of Business Operation
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย  
และได้มาตรฐาน 2 แห่ง รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน  
 โรงงานแห่งแรก โรงงานพระประแดง ท่ีอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตัน และมี 
คลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน พร้อมทั้งมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับน�้า
ทะเลต�่าสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�าและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ส�าหรับ
กระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�่าและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ามันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
และบริษัทได้ท�าการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้ง 
น�าความร้อนซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยซ่ึงมีส่วนช่วยในการท่ีลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้พลังงานลงได้  
ซึ่งสามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
 และโรงงานแห่งท่ีสอง โรงงานนครหลวง ท่ีอ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 350,000 เมตริกตัน  
มีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับน�้าทะเล 
ต�่าสุด สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500-2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ล�า ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�าเข้าต่างๆได้วันละ 4,000 
เมตรกิตนั และได้เปลีย่นการใช้เช้ือเพลงิเพ่ือการผลติไอน�า้ โดยการใช้ก๊าซแอลพีจซ่ึีงมคีวามสะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเป็นเชือ้เพลงิทดแทนน�า้มัน
เตาที่ใช้อยู่เดิม
 ด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในและต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการน�าเข้าประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้
ภายในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Filer เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลกซ่ึงแปรผันตามอุปสงค์และอุปทาน 
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงปี อย่างไรกต็าม บรษัิทมีนโยบายสัง่ซ้ือวตัถดุบิจากผูผ้ลติหลายรายจากหลายภมูภิาคโดยมกีารท�าสญัญาระยะยาวเพ่ือลดความเสีย่ง
ในการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการตรงตามคุณภาพที่ก�าหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม 

4. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท : ปุ๋ย NPK คอมปาวด์
    
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
ปุ๋ยน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P

2
O

5
), โพแทสเซียม (K

2
O) 

และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก�ามะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะท�าให้พืชเจริญงอกงาม
มีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เป็นท่ีนยิมแพร่หลายในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวประเทศนานกว่า 40 ปี การใช้ปุย๋เคมีให้ถกูวธิีในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะช่วยท�าให้ผลผลติสงูและมีคณุภาพ
เป็นท่ีต้องการของตลาด อีกท้ังเมื่อผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
อีกด้วย
 ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่า
ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย
เคมีส�าหรับขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย
 บริษัทมีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี 2 แห่ง และได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับ 3 ซึ่งเรา
อยู่ในขั้นตอนด�าเนินการเป็นระดับ 4 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนี้ เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�าหนดไว้ 5 ระดับ 
เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ส่วนปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพราะทางราชการยังคงสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่ 
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2. Maketing and Competition

Economic review of 2016
 Thailand economy accelerated recovery pace in 2016 to record 3.2% growth of GDP. The growth was lead mainly by the investment 
by the government and inbounding tourism industry.  Recovery in agriculture production of increase by 0.1% from contraction of -6.0% in 2015 
also contributed to higher growth in 2016.
 The agricultural sector’s recovery was attributed to good rainfall in the rain season. According to the estimation by the Office of  
Agricultural Economics of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, rice production in the main season of 2016 increased by 9% from the 
last season.  Although production increased, it did not lead to relief of income for farmers as the prices of farm products were depressed on 
the other hand.  Accordingly private consumption especially in up-country was not strong.

Fertilizer Industry in 2016
 The Company estimates total demand of chemical fertilizer in 2016 was approximately 4.7 million tons, just about 2% higher than 2015.  
Q1 started with very low demand due to inability to plant dry season crops in extensive region for lack of water reserves in the irrigation system 
caused by 2-years long drought. After rain season started in end May, the whole country had good rainfall, which made it possible for farmers 
to cultivate main season crops. And besides the government financial support to farmers and local villages improved farmers’ purchasing 
power.  They pushed demand of fertilizer up in Q2 and Q3.  However, demand in Q4 turned down again after the rain season was over and 
at the same time the crops prices decreased.
 Through the year of 2016 total demand of chemical fertilizer was not strong despite good rainfalls in the main season, and stayed at 
lowest level as 2015 because of weak purchasing power of farmers.
 In this situation where farmers had difficulties the Company joined the government initiatives to support farmers. The Company followed 
the price control policy by the Ministry of Commerce, and joined the Public-Private Collaboration Project by the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives to help farmers’ purchase of the agriculture inputs.

2017 Economy Outlook
 Global economy is getting covered with uncertainty.  Political uncertainties arisen from the U.S. new administration, Brexit negotiation 
between Britain and EU, and geopolitical tensions in East Asia and Russia all might bring negative impact to the global economy.  Despite 
uncertainties it looks that strong economy of the U.S., Japan, and Germany lead recovery of global economy, while the fate of structural reform 
of China’s production over-capacity will also impact a lot to the global economy.
 In Thailand export is expected to recover.  The agricultural sector is also expected to recover further for anticipated normal rainfalls.  
It will make farmers income increase, and increase consumption in local economy.  The government broad investments for infrastructure 
projects will remain one of the main drivers of economic growth in 2017.  NESDB predicts that Thailand GDP will grow in 3-4%.

Fertilizer Industry in 2017
 The OAE estimates that the agricultural sector in Thailand will grow by 2.4–3.4% from the last year.  Along with good rainfall and 
recovering of farmers’ income, the Company estimates total demand of chemical fertilizer in 2017 will grow 5-10% from 2016.  In the meantime, 
the Ministry of Agriculture and Cooperatives sets the year 2017 as a year of development of agriculture standards aiming for sustainable  
agriculture developments.  With this initiative the Company expects that better quality fertilizer demand will increase.
 As for fertilizer raw materials, the Company anticipates that international prices will have upward trend in 2017 because of stronger 
demand in global market.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation
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3. Product Supply

 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand’s largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. 
The Company operates 2 large and international-standard plants., having the combined total capacity of 1.2 million metric tons a year.
 The factory located in Samut Prakan Province (Phra Pradaeng plant site), with total annual capacity of 850,000 metric tons, having 
got a warehouse with its total storage capacity of 100,000 metric tons for raw materials, and a wharf extended to 310 metres length, 8.4  
metres (27 feet) depth below sea level which can accommodate two 20,000-25,000 metric ton vessels simultaneously, and unload 6,000 
metric tons of raw materials per day. For the manufacturing process, Phra Pradaeng plant site has utilized the natural gas which helps lower 
the cost and produce less pollution, substituting for the fuel oil since 2007. We also have installed and operated the Cogeneration power plant 
which can produce electricity at the capacity of 4 MW. in order to supply electricity within the plant site. The excess of electricity will be sold 
to Metropolis Electricity Authority (MEA). Moreover, the heat from the cogeneration system has been used in the chemical fertilizers’  
manufacturing process in order to save the cost and energy, and to help reduce global warming effect since 2013.
 Another factory, located in Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province (Nakhon Luang plant site), with total annual capacity of 
350,000 metric tons, having got a warehouse with its total storage of 90,000 metric tons, and a wharf extended to 189 meters length, 5 meters 
(16 feet) depth below sea level which is capable to accommodate three 500-2,500 metric ton cargo ships simultaneously, and also unload 
4,000 metric tons of raw materials and imported commodities per day. In addition, Nakhon Luang plant site has utilized LPG which is the clean 
and eco-friendly fuel in production of steam, substituting the oil fuel.
 Raw materials and main sources of supply, almost 80% of raw materials for the production process are imported and the rest such as 
Ammonium Sulphate and Some Filers are acquired locally. Since raw material prices are fluctuated following the international market price 
trend which will be mainly based on demand and supply of each time interval or each year; therefore, the Company has laid down the policy 
to procure raw material from many suppliers in different locations by entering into long term contract. This will ensure that there is less risk on 
shortage of raw material and the raw material will meet the Company’s required specification at the appropriate price. 

4. Our Products : NPK Compound Fertilizer

 Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) manufacturing plants are capable of producing standard quality granular 
chemical fertilizers and normally packed in 50 kilograms plastic woven bag. The chemical fertilizer production consists of basic nutrients which 
are Nitrogen (N), Phosphate (P

2
O

5
) and Potassium (K

2
O) and secondary nutrients such as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other  

supplementary nutrients such as Boron (B) which promotes healthy growth of crops, both in quantity and quality.  TCCC produces “Ox-Brand” 
Fertilizer products that are of quality as registered with Ministry of Agriculture and Cooperatives and its popularity has been affirmed by  
farmers all over Thailand for more than 40 years. The proper application of chemical fertilizer with suitable timing encourages greater amount 
and better quality of production to meet the market demand, and helps lower the production cost resulting in an increase of income for Thai 
Farmers, which eventually contribute to better national economy as a whole.
 For quality control, the two company’s laboratories, located at both plant sites, have been certified ISO/IEC 17025:2005 international 
standard assuring the quality of nutrient values of chemical fertilizers. Moreover, Nakhon Luang plant’s laboratory has been certified as a  
high-quality analysis lab for chemical fertilizer registered from the Department of Agriculture, and the lab also provides the nutrient analytical 
services for external organizations.
 Furthermore, TCCC have 2 plant sites and there are certified as a green industry level 3 by the Ministry of Industry Thailand and the 
company is in the process of upgrading to level 4 in the near future. The green industry project has been set up by the Ministry of Industry 
Thailand that regulated 5 levels of “green industry” to evaluate the environmentally-friendly factories.
 The crucial factor affecting limitation of this business is none as the government sector still promote use of fertilizer

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation
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รายได้รวม / Total Revenues

2557/2014 2557/2014 2557/2014

5,000,000 500,000 3,000,000

10,000,000 1,000,000 6,000,000

15,000,000 1,500,000 9,000,000

20,000,000 2,000,000 12,000,000

25,000,000 2,500,000 15,000,000

0 0 0

15,083,149

1,954,198 

12,875,015

1,367,024

12,680,038

2,306,916

2559/2016 2559/2016 2559/20162558/2015 2558/2015 2558/2015

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / 
Total Comprehensive Income attrible to owners of the parent

สินทรัพย์รวม / Total Assets

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2557-2559
Financial Highlights 2014-2016 Comparison

12,360,088 

9,600,722

11,307,790

จุดส�าคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Financial Highlights of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries

(หน่วย: 1,000 บาท) / (Unit: 1,000 Baht)

2559/2016 2558/2015 2557/2014

จัดประเภทใหม่/ 
Reclassified

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services 12,281,560 12,601,034 14,917,659 

รายได้รวม / Total Revenues 12,680,038 12,875,015 15,083,149 

ก�าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss) 3,196,977 2,201,250 2,809,689 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (loss) 2,316,047 1,391,112 1,983,854 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Net Profit attributable to owners of the parent 2,305,515 1,364,793 1,956,964 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income 2,317,466 1,393,285 1,980,144 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /  
Total Comprehensive Income attributable to owners of the parent

2,306,916 1,367,024 1,954,198 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht) 3.94 2.33 3.35 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ** / Dividend Per Share (Baht) ** 1.50 2.30 2.20 

สินทรัพย์รวม / Total Assets 11,307,790 9,600,722 12,360,088 

หนี้สินรวม / Total Liabilities 1,571,802 1,294,717 3,828,056 

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity 9,735,988 8,306,005 8,532,032 

ส่วนของบริษัทใหญ่ / Equity attributions to owners of the parent 9,651,598 8,221,753 8,199,571 

มูลค่าหุ้น (บาท) / Per Value (Baht) 3.00 3.00 3.00 

จ�านวนหุ้น (พันหุ้น) / Number of  Shares (Thousand Shares) 584,714 584,714 584,714 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht) 16.51 14.06 14.02 

หมายเหตุ : *    บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด  
  และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และมีการจัดประเภทใหม่ในปี 2558
 **  เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
Remark :     *    Thai Central Chemical PCL. disposed investment in the ordinary shares of 3 subsidiaries, which are MC Industrial Chemical Co., Ltd., MC Solvents Co., Ltd.  
  and MC Plastics Co., Ltd. on April 1, 2015 and reclassified in the year 2015
 **  Dividend Per Share paid on previous year operation.
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2559/2016 2558/2015 2557/2014

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 6.78 6.99 2.85

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 5.43 5.41 2.01

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 17.51 10.34 11.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 21 35 33

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 5.64 4.72 7.37

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 64 76 49

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 26.26 12.67 9.43

ระยะเวลาช�าระหนี้ / Payment Period วัน / Days 13.71 28.41 38

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 70.71 82.73 43

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratios

อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratios % 26.03 17.47 14.78

อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratios % 18.18 10.60 9.15

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 25.80 16.62 24.21

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 22.05 12.43 16.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets % 157.68 104.63 151.94

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 1.21 1.17 1.81

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.16 0.16 0.45

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 1,839.35 1,067.03 54.69

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 63.05 68.72 56.48

หมายเหตุ :   *  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด  
    และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558
Remark :    *  Thai Central Chemical PCL. disposed investment in the ordinary shares of 3 subsidiaries, which are MC Industrial Chemical Co., Ltd.,  
    MC Solvents Co., Ltd. and MC Plastics Co., Ltd.  on April 1, 2015.

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / For The Year Ended December 31, 2016
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

ภาพรวมธุรกิจ (Overview)  

 บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ว่าบริษัทสามารถท�าผลก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้
เป็นจ�านวน 2,305 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 69 หรือ 940 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งท�าผลก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 1,365 
ล้านบาท โดยผลก�าไรดังกล่าวมาจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และจากขายทรัพย์สินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปสู่ประเทศพม่า บริษัทได้เปิดสาขาต่างประเทศเป็นที่แรก ณ กรุงย่างกุ้งในเดือนสิงหาคม 2559 
และก่อตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นที่แรก คือ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ากัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยบริษัทสาขาที่กรุงย่างกุ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาตลาดปุ๋ยเคมีและท�าให้แบรนด์สนิค้าของบรษัิทเป็นท่ีรูจ้กัมากยิง่ข้ึน ส่วนบรษัิทย่อยนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างสถานท่ีบรรจแุละจดัเกบ็สนิค้า โดยจะ
เริ่มท�าการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

 จากที่กล่าวไปข้างต้น ท�าให้ผลก�าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 3.94 บาท จาก 2.33 บาท ในปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้น�าเข้า ผลิต และจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ 1) บริษัท เอ็มซี 
อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืช เชื้อรา และศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และ 2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. 
จ�ากดั ซ่ึงประกอบธรุกจิคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนดิเหลว เพ่ือให้เช่าเกบ็วตัถดุบิเคมภีณัฑ์เหลว ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป ดงันัน้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทจะวิเคราะห์ในส่วนธรุกิจหลักและธุรกิจของบริษัทย่อย  

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
 ภาวะภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมในประเทศไทย แม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ่ตั้งแต่ปี 2557 จะได้หมดไปแล้วตั้งแต่สิ้นปี 2558  
แต่เนื่องจากมีปัญหาน�้าในเขื่อนไม่เพียงพอ ท�าให้การท�านาปรังถูกจ�ากัด ส่งผลให้ความต้องการปุ๋ยเคมียังคงตกต�่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 
 นอกจากปริมาณเกษตรกรรมที่น้อยแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่าโดยเฉพาะราคาข้าว ที่ส่งผลกระทบต่อก�าลังในการซื้อ
สินค้าของชาวนาในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณน�้าฝนในประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับนโยบายอุดหนุนชาวนา ท�าให้
ปัญหาต่างๆ ดีขึ้น แต่โดยภาพรวมในส่วนความต้องการปุ่ยเคมีในตลาดตลอดปี 2559 ก็ยังคงตกต�่าท�าให้ราคาปุ๋ยเคมีลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
 บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ และเนื่องจากประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ตลาด
ปุ๋ยเคมีจะเติบโตได้สูงสุด บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดในประเทศนี้ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ส่งออกปุ๋ยเคมีไปที่ประเทศเมียนมาร์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
40 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนนี้มาทดแทนยอดขายที่หายไปในประเทศไทย
 ส�าหรับปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ราคาวัตถุดิบได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2559 เนื่องจากความต้องการในตลาดหลักลดลงสวนทางกับปริมาณ 
ผู้จัดจ�าหน่ายในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในสถานการณ์นี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการบริหารเพื่อควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อคงไว้ซึ่งระดับสินค้า
คงคลังอย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ด้วยค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งคงที่ ที่ 35-36 บาท ท�าให้ต้นทุนการขายของบริษัทลดลงร้อยละ 13 ในปี 2559  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 • ธุรกิจจากบริษัทย่อย 
 รายได้ของทั้งสองบริษัทย่อยไม่มีนัยส�าคัญต่อของบริษัท เนื่องจากคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.6 ของรายได้รวมของบริษัทเท่านั้น (รายได้จากการขาย
ปุ๋ยเคมีของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 96.4) 
 โดยก�าไรสุทธิของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าประเภท
ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชของชาวนาลดลง ส่งผลให้ยอดขายลดลง
 ส�าหรับก�าไรสุทธิของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ�ากัด ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการเช่าคลังเก็บสารเคมี 
ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ถือว่ารายได้ส�าหรับธุรกิจยังอยู่ในระดับที่คงที่ 
 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อยที่สาม คือ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ากัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยจะเริ่มด�าเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
เป็นต้นไป และหลังจากเริ่มด�าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทจะรายงานส่วนนี้ในส่วนธุรกิจหลักต่อไป
 
นโยบาย-กลยุทธ์และเป้าหมาย 

 บริษัทยึดม่ันนโยบายหลัก คือ 1) ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงให้แก่ชาวนาเพ่ือผลผลิตและคุณภาพท่ีดีในการท�าเกษตรกรรม 2) ให้บริการท่ี 
ยอดเยี่ยมตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบควบการผลิตและสินค้าคลงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสร้างรายได้สูงสุด 
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญท่ีสุดเกี่ยวกับการผลิตเพ่ือความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรท่ีดีใน
สังคมซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของนโยบายความผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2559
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

 นอกจากนี้ เพือ่ให้บรษิทัเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัมแีผนนโยบายดงัต่อไปนี ้1) ใช้เทคโนโลยแีละทรพัยากรสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าที่โดดเด่นให้กับสินค้า และ 2) พัฒนาตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเพื่อบ้านเพื่อขายธุรกิจการส่งออกให้เข้มแข็งขึ้น
 จากนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าธุรกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท 

นโยบายทางบัญชี
 
 บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฎิทิน และการน�าเสนองบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัดมูลค่าตาม
ราคาทุนเดิม โดยมนีโยบายทางบัญชีท่ีส�าคญัคอื มกีารรบัรูร้ายได้เม่ือได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมนียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้แก่ลกูค้า
แล้ว ส่วนสินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่าราคาทุนค�านวนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก   

ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร 

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 
 งบการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงบการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย :   ล้านบาท
ปี เปลี่ยนแปลง

2558 2559 %

รายได้จากการขายและบริการ 12,601 12,282 (3)

ต้นทุนขายและบริการ (10,400) (9,085) (13)

ก�าไรขั้นต้น 2,201 3,197 45 

รวมรายได้อื่น 274 399 46 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,475 3,596 45 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (702) (699) (0)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,773 2,896 63 

ต้นทุนทางการเงิน (16) (6) (60)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,757 2,890 64 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (364) (575) 58

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (2)  -   -

ก�าไรส�าหรับปี 1,391 2,315 66

ก�าไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,365 2,305 69

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,367 2,307 69
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2. รายได้จากการขายและบริการ  

 

หมายเหตุ:  รายได้จากการขายและบริการส�าหรับปี 2557 มีการจัดประเภทใหม่โดยไม่รวมรายได้จากบริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ากัด,  
  บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด ที่มีการจ�าหน่ายหุ้นในปี 2558 

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
 ส�าหรับปี 2559 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิน 11,840 ล้านบาท ลดลง 302 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา (12,142 
ล้านบาท) สาเหตท่ีุรายได้จากการขายลดลงเนือ่งจากการปรบัลดราคาขายลงเพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทุนท่ีการน�าเข้าวตัถดุบิท่ีลดลงและสถานการณ์ทางการ
ตลาดที่ชาวนามีก�าลังซื้อลดลง ประกอบกับความต้องการปุ๋ยเคมีอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2558 ที่ผ่านมา จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันไว้ไม่ให้ลดลง เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 

 ปุ๋ยเคมีที่บริษัทจ�าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง กับปุ๋ยเคมีน�าเข้า-บรรจุ บริษัทสามารถ
สร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด 8,974 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 ในขณะเดียวกัน บริษัทมีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมี
น�าเข้า-บรรจุ 2,866 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 286 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.1 จากปี 2558 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
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 • รายได้รวมจากบริษัทย่อย 
 รายได้จากบริษัทย่อยในปี 2559 นั้นมาจากการจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรและบริการคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยบริษัทย่อยสามารถสร้างรายได้ 442 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จ�านวน 
459 ล้านบาท ของปี 2558 

3. ต้นทุนขายและบริการ Cost of Goods Sold and Services
 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการส�าหรับปี 2559 จ�านวน 9,085 ล้านบาท ลดลง 1,315 ล้านบาทหรือร้อยละ13 จากปี 2558 (10,400 ล้านบาท)  
ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายปรับตัวลดลงตามการอ่อนตัวของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ในขณะที่ต้นทุนการผันแปรอื่นๆ เช่น ราคา 
พลังงาน และ ค่าขนส่ง อยู่ในระดับคงที่เนื่องจากปริมาณน�้ามันดิบในตลาดโลกมีสูงจนล้นตลาด เช่นเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าร์สหรัฐที่
คงที่ในระดับ 35-36 บาทท�าให้ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายตลอดปี 2558 ลดลง
 
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling and Administration Expenses
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 699 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2558 (702 ล้านบาท) แม้บริษัทจะได้ก่อตั้งบริษัท
สาขาท่ีกรงุย่างกุง้กต็าม แต่ค่าใช้จ่ายในการบรหิารกยั็งคงอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่าฝ่ายบรหิารได้จดัการค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารได้อย่างเป็นอย่างดี ท้ังนี้ ส�าหรับตลาดในประเทศ บริษัทเลือกท่ีจะใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมยอดขาดและ 
ส่วนแบ่งทางการตลาด ส่วนในตลาดประเทศเมียนมาร์ได้ใช้จ่ายเพื่อก่อตั้งบริษัทและริเริ่มธุรกิจอย่างเหมาะสม  

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก�าไร Profitability  Analysis 

หน่วย
ปี เปลี่ยนแปลง

2558 2559 %

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,201 3,197 45

ก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,365 2,305 69

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 2.33 3.94 69
 
 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 3,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 996 ล้านบาท จากปี 2558 (2,201 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมูลค่าก�าไรขั้นต้น 
ที่สูงขึ้นมากจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง ในขณะที่บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 26.0 มากกว่าที่ปี 2558 ที่ท�าได้ร้อยละ 17.5 

 ส�าหรับก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี  2559 บริษัทมีก�าไร 2,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 940 ล้านบาทจากปี 2558 (1,365 ล้านบาท) คิดเป็น 
ร้อยละ 69 ท�าให้ผลก�าไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.33 บาทต่อหุ้น ในปี 2558 มาเป็น 3.94 บาทต่อหุ้นในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.61 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 69

 (หมายเหตุ:  อัตราส่วนทางการเงินปี 2555-2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ากัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด และ บริษัท  
เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด ที่มีการจ�าหน่ายหุ้นในปี 2558)
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 ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 25.8 เท่า สูงกว่าปี 2558 ที่ท�าได้ 16.6 เท่า ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย์รวม (ROA) แสดงในปี 2559 เท่ากับ 22.1 เท่า สูงกว่าปี 2557 ที่ท�าได้ 12.4 เท่า บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาความสามารถ 
ในการหาก�าไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ในการด�าเนินงานการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 (หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงินปี 2555-2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ากัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด และ 
 บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด ที่มีการจ�าหน่ายหุ้นในปี 2558)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

 ล้านบาท 
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม
 ล้านบาท 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,096 74 8,843 78 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,505 26  2,465 22 

รวมสินทรัพย์ 9,601 100 11,308 100 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,015 10  1,305 12 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  280 3  267 2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  8,306 87  9,736 86 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  9,601 100  11,308 100 
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2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 11,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,707 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 จากสิ้นปีก่อนโดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้ 

รายการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง

 ล้านบาท  ล้านบาท %

เงินสด  4,662  6,092 31

ลูกหนี้การค้า  666  737 11

สินค้าคงเหลือ  1,545  1,678 9

สินทรัพย์  9,601  11,308 18

 ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทเพ่ิมขึ้น โดยจากปี 2558 เงินสดเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 31 ยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 และสินค้า 
คงเหลือเพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 บริษัทได้รักษานโยบายในการจัดการสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต�่า แต่ต้องเพียงพอส�าหรับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเมื่อสิ้นปี ยอดขายปุ๋ยเคมีระหว่างฤดูนาปรังได้แสดงแนวโน้มท่ีดีข้ึน ซ่ึงท�าให้บริษัทวางแผนท่ีจะ 
ปรับเพิ่มสินค้าคงเหลือขึ้นอีกเล็กน้อยในปีหน้า ยอดลูกหนี้การค้าตามตารางเท่ากับ 737 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 11 จากปี 2558 ทั้งนี้ มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้จะสูญจ�านวน 38 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมลูกหนี้ค้างช�าระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไปที่มีจ�านวน  
27 ล้านบาท 

 • เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า

 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ 
ค่าสทิธิในการใช้เครือ่งหมายการค้าดงักล่าวข้างต้นเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2547 
เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 และวันที่ 11 มกราคม 2559 ผลของการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตามล�าดับ โดยวิธีค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี

3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 จากสิ้นปี 2558 
 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 9,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,430 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากสิ้นปี 2558  

4. สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน
 บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 6.99 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เป็น 6.78 เท่า  
ณ สิ้นปี 2559 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 5.43 เท่า ในปี 2559 จาก 5.41 เท่า ในปี 2558 ดังนั้น  
ในปี 2559 บริษัทสามารถรักษาการระยะเวลาการเก็บหนี้และระยะเวลาการเก็บสินค้าให้อยู่ในระดับท่ีดีได้ ซ่ึงท�าให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน 
สภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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 ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานนั้น ส�าหรับปี 2559 มีจ�านวน 2,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 609 ล้านบาทจากปี 2558  
(1,624 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ขณะท่ีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินส�าหรับปี 2559 มีจ�านวน 907 ล้านบาท ลดลง 784 ล้านบาท 
จากปีก่อน (1,691 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 46.4 

 ในส่วนแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนนั้น บริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนของบริษัทในการประกอบธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริหารและกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการด�าเนินงานให้น้อยท่ีสุด โดยเม่ือสิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็น
จ�านวน 11 ล้านบาท โดยลดลง 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 จากเมื่อสิ้นปี 2558 (22 ล้านบาท)     
 
 ในส่วนรายจ่ายในกิจกรรมลงทุนปี 2559 นั้น บริษัท มีการจ่ายการลงทุนใน ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งสิ้น 309 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลัก
ใช้ไปเพื่อการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานเพื่อการส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

 5.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�านวนเงิน  97.31 ล้านบาท และ 96.23 ล้านบาท  
  ตามล�าดับ
 5.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารส�านักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์ส�านักงานตาม 
  สัญญาเช่าด�าเนินงาน ซึ่งเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 24,133,281 19,105,482 21,659,385 19,105,482

1 - 5 ปี 20,887,945  9,625,621 15,462,149   9,625,621

รวม 45,021,226 28,731,103 37,121,534 28,731,103

 5.3 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�านวนเงิน 8.66 ล้านบาท และ  
  8.66 ล้านบาท ตามล�าดับ และบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงิน 0.17 ล้านบาท และ  
  0.17 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามล�าดับ
 5.4 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงินประมาณ 289.46 ล้านบาท (7.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ  
  0.06 ล้านยูโร) และ 93.93 ล้านบาท (2.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.01 ล้านยูโร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามล�าดับ
  บริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงินประมาณ 3.42 ล้านบาท (0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2559
 5.5 สัญญาที่ส�าคัญ
  5.5.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
   บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจ�าปีในอัตรา 
  ปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนา 
  ที่จะไม่ต่อสัญญา ทั้งนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
  5.5.2 สัญญาที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
   บริษทัได้ท�าสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษทัแห่งหนึ่งโดยบริษทัจะได้รับค�าปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่า 
  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซ่ึงระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่มเม่ือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วน 
  ของมูลค่าที่ประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2560

 ฝ่ายบริหารมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากมีแนวโน้มของนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตั้งรับมากข้ึน โดยนโยบาย 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีเป็นอนรุกัษ์นยิมมากข้ึน ท้ังยงัมีแนวทางการบรหิารประเทศแบบใหม่ รวมถงึความตึงเครยีดของกรณท่ีีประเทศสหราชอาณาจกัร
จะออกจากสหภาพยุโรป อาจท�าให้การค้าเสรีในระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปได้ ท้ังนี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าว แต่คาดว่า 
สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผู้น�าทางด้านอุตสาหกรรมอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน จะยังคงเติบโตต่อไปได้ในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะในด้านการส่งออก ส�าหรับประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจคาดว่าจะกระเตื้องข้ึนจากการท่ีลงทุนของรัฐบาลและ 
การส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น 
 ส�าหรับในด้านเกษตรกรรม ฝ่ายบริหารมองว่านโยบายของรัฐท่ีช่วยอุดหนุนชาวนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะ 
เพ่ิมความม่ันใจให้กับชาวนาท่ีจะลงทุนกับการท�าการเกษตร ซ่ึงจะส่งผลต่อความต้องการปุ๋ยเคมีในตลาดด้วย ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารเห็นว่าปัจจัยส�าคัญท่ีจะ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2560 มีดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยภายในประเทศ
 ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการปุ๋ยเคมี มีดังต่อไปนี้ 1) ปริมาณน�้า และ 2) ก�าลังซื้อของชาวนา โดยในปี 2560 ฝ่ายบริหารมองว่า
ถึงแม้ว่ายังไม่อาจคาดเดาปริมาณน�้าฝนได้ก็ตาม แต่ปริมาณน�้าน่าจะมีมากกว่าสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้มีการกักเก็บน�้าในเขื่อนไว้อย่างเพียงพอในช่วง
ฤดูนาปรัง และก�าลังซ้ือของชาวนาคาดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเกษตรกรรมท่ีดีขึ้นประกอบกับนโยบายสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาล  
จากที่กล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารคาดว่าความต้องการปุ๋ยเคมีในปี 2560 จะมากขึ้นกว่าสองปีที่ผ่านมา 
 
 2. ปัจจัยภายนอกประเทศ
 การเตรียมการรับมือกับแนวโน้มการเพ่ิมสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับบริษัทส�าหรับปี 2560 โดยราคาวัตถุดิบ 
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปตลอดปี 2560 ทั้งนี้ นโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่จะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยให้สูงขึ้น อาจท�าให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทเพิ่ม

 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรับมือกับปัจจัยดังกล่าว และสร้างผลประกอบการให้ที่ดีที่สุด เพื่อให้บริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะยึดมั่นในแนวนโยบายการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเกษตรกร
 • รักษาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานสูง  
 • วางแผนและติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด ยือหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการจัดหาวัตถุดิบและปรับเปลี่ยนแผนการผลิต 
  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดตุ้นทุน
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคง
 • ไม่เก็งก�าไรจากการปรับเปลี่ยนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน 
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Business Overview  

 The Company reported in the Consolidated Financial Statement of 2016 from 1 January to 31 December, 2016 that the Company 
achieved Profit Attributable to Owners of the parent of Baht 2,305 million, an increase of 69% or Baht 940 million on the previous year of Baht 
1,365 million. It was attributed to higher operational margin derived from efficient inventory management and to earnings from sales of  
non-performing assets.
 
 To implement a growth strategy the Company developed business in Myanmar in 2016. The Company opened its first overseas branch 
in Yangon in August and established its first foreign subsidiary “TCCC Myanmar Limited” in October, 2016. Yangon branch is a marketing arm 
to develop fertilizer market and spread the Company’s brand in Myanmar. TCCC Myanmar Limited is constructing a packing and  
warehousing facility to start import and distributing the Company’s products from January 2018.
 
 As a result, Earnings per Share for the year 2016 was 3.94 Baht, increased from 2.33 Baht in 2015.

Business Segment Information

 The Company’s main business is to import, manufacture and distribute variety formulas of chemical fertilizer. The Company has  
2 subsidiaries, 1) MC Agro-Chemicals Co., Ltd., an importer and distributor of herbicide, fungicide, and insecticide for agriculture, and 2)  
N.I.M. Co., Ltd., an owner and operator of the tank terminal for storage of liquid chemicals for industrial uses. The Company performance is 
analyzed in segment of Core Business and Subsidiaries Business.

 • Core Business (Chemical Fertilizers)
 Drought effect remained in agriculture in Thailand even after El Nino phenomenon since 2014 was over in the end of 2015. Due to very 
low level of water reserves in the irrigation system in the dry season, cultivation of the dry season crops was limited, and it made demand of 
fertilizers remained very weak in the first half of 2016.

 Besides poor harvests due to drought, depressed prices of the agriculture products especially paddy rice in the second half of the year 
damaged farmers’ purchasing power. Rainfall in Thailand turned to normal level in the main crop season, and the government financial  
support to farmers eased difficulties, however, overall demand of fertilizer through the year of 2016 was less consequently and fertilizer prices 
decreased.

 The Company exports the products to neighboring countries, Cambodia, Laos, and Myanmar. As Myanmar has highest potential for 
growth of fertilizer demand, the Company focuses on its development. In 2016 the Company’s export to Myanmar increased by 40% from the 
previous year, and it offset decline of sales in the home market.

 In global market the fertilizer raw material prices declined throughout 2016 because of weak demand in major markets whilst an increase 
of suppliers capacity. In that circumstance the Company followed strictly its management policy to control procurement to maintain optimal 
inventory. With exchange rate of Baht against US dollar stabilized in 35-36 Baht/USD range, Cost of Sales of the Company decreased 13% 
in 2016 from the previous year.

 • Subsidiaries Business
 The income of the two subsidiaries was insignificant as 3.6% only of the total income (income from the sale of chemical fertilizer was 
96.4%).  
 
 Net income of MC Agro-Chemicals dropped by -27% in 2016 from the previous year, resulted from a decrease of sales of herbicide 
due to weak demand from farmers.
 
 Net income of N.I.M. dropped by -2% from the previous year, resulted from slight decline of volume of chemicals stored in the tanks.  
However, N.I.M.’s income was stable for high utilization rate.
 
 The Company established the third subsidiary, TCCC Myanmar Limited in October, 2016. TCCC Myanmar will start operation from 
January, 2018, thereafter the Company will report of its business in Core Business segment.
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Policy and Strategy 

 The Company adheres to the main policies of; 1) stably supplying high quality products for farmers to achieve high yield and good 
quality in farming, 2) providing best services to the customers to meet their requirement, and 3) controlling production and procurement to 
maintain optimal inventory, so as to generate highest income from the operation.  The Company places most importance in manufacturing on 
safety and protection of environment, so as to be a good corporate citizen in the local societies as a part of the Company’s CSR policy.
 
 In order for sustainable growth, the Company has strategy; 1) to utilize its technology and manufacturing facilities to create distinctive 
value on the products, and 2) to develop fertilizer market in the neighboring countries to expand export business strongly.
 
 By these policies and strategy the Management aims to increase the corporate value of the Company for benefit of all stakeholders.

Accounting Policies

 The Company’s financial year is of the period from 1 January until 31 December of every year.  The financial statements have been 
prepared in accordance with Thai Accounting Standard No.1 (Revised 2012) and the Regulation of the Stock Exchange of Thailand. The  
financial statements have been prepared under the measurement basis of historical cost. The significant accounting policies is to recognize 
revenue from sales when the Company has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods. For  
inventories, it is stated at the lower of cost or net realizable value.  Cost is determined on a weighted average method.

Results of Operations 

1. Overview of the Operation
 Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as of December 31, 2016 compares with the Statement of Profit or Loss 
and Other Comprehensive Income as of December 31, 2015

Unit : Million Baht
Year Change

2015 2016 %

Revenues from sales and services 12,601 12,282 (3)

Cost of Goods Sold and services (10,400) (9,085) (13)

Gross Profit 2,201 3,197 45 

Other Income 274 399 46 

Profit Before Expense 2,475 3,596 45 

Selling and Administration Expenses (702) (699) (0)

Profit Before Financial Cost and Tax 1,773 2,896 63 

Financial Cost (16) (6) (60)

Profit Before Income Tax 1,757 2,890 64 

Income Tax Expense (364) (575) 58

Profit (loss) for the year from discontinued operations (2)  -   -

Profit for the year 1,391 2,315 66

Profit Attributable to Owners of the parent 1,365 2,305 69

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of the parent 1,367 2,307 69
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2. Revenues from Sales and Services

Remark:  Income from Net Sales of 2014 was adjusted by excluding the income from MC Industrial Chemical Co., Ltd., MC Plastic Co., Ltd.,  
and MC Solvents Co., Ltd., which the Company sold its shares in those companies out in 2015.

 • Core Business (Chemical Fertilizers)
 In 2016, the Company generated income from sales of chemical fertilizers in total of Baht 11,840 million decreasing by Baht 302  
million or 2% from 2015 (Baht 12,142 million). The reason for the decrease of income came from the adjustment of sale price to be aligned 
with the lower raw material imported cost, and market situation in accordance to farmers had low purchasing power. While, the demand of 
chemical fertilizer remain unchanged compare to 2015. As the aforementioned, under such a fragile market condition in 2016, the Company 
strived to maintain the market and the competitiveness in the market in order to achieve the highest return for the shareholders.  
   

 The Company’s chemical fertilizers can be categorized in 2 types: Compound fertilizers manufactured by the Company and  
Imported-Pack fertilizers. The income from selling the Compound fertilizers was in the amount of Baht 8,974 million decreasing by Baht 16 
million or 0.2% from 2015, while the income from selling the Imported-Pack fertilizers was in the amount of Baht 2,866 million decreasing by 
Baht 286 million or 9.1% from 2015.

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

16,135 15,781 14,458 12,142 11,840 

6,119 6,585 
459 

459 442 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

io
n 

Ba
ht

Revenues from sales and services

Core Business (Chemical Fertilizer) Revenues from subsidiaries

22,366

14,918
12,601 12,282

22,254

-

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

Compound Imported Pack

8,990 

3,152 

8,974 

2,866 

M
ill

io
n 

Ba
ht

Sale : by Type of Fertilizer

2015 2016

รายงานประจ�าปี 2559

30      



ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

 • Income from the Subsidiaries’ Business 
 In 2016, income from the Subsidiaries’ business was from selling technical pesticide and finished product which used in agriculture and 
servicing tank rental and terminal operation for the storage of liquid chemicals used in various industries, which was in the amount of Baht 442 
million which decreasing by Baht 17 million or 3.7% comparing to Baht 459 million of 2015. 

3. Cost of Goods Sold and Services

        Cost of Goods Sold in 2016 showed at Baht 9,085 million decreasing by Baht 1,315 million Baht or 13% from 2015 (Baht 10,400  
million). The overall of Cost of Goods sold had gradually decreased since 2012 due to the decrease of raw material prices in the world market. 
For other costs such as energy and transportation remained stable due to oversupply of crude oil in the world market. As well as, Baht  
currency against US Dollar was also remained stable at the level of 35 – 36 Baht per USD. Thus, the Cost of Goods Sold was decreased in 
the overall of 2016.     
   
4. Selling and Administration Expenses

 The Company bore the Selling and Administration Expenses at Baht 699 million, which was almost same level as 2015 (Baht 702 
million). Despite the Company opened Yangon Branch Office, the result of Selling and Administration Expenses 2016 closed in the similar 
amount compare to previous year. In year 2016, the Management managed selling and administration expenses very well. In domestic market, 
the Company selected the effective advertising to expand sale volume and market shares. In Myanmar market, the Company paid appropriate 
expenses to start up our business.  

5. Profitability  Analysis 

Unit
Year Change

2015 2016 %

Gross Profit (Million Baht) 2,201 3,197 45

Profit Attributable to Owners of the parent 1,365 2,305 69

Earning Per Share (Baht) 2.33 3.94 69

 In 2016, The Company’s Gross Profit showed at Baht 3,197 million increasing by Baht 996million or 45% from 2015 (Baht 2,201  
million). The increase of Gross Profit was resulted from lower cost of raw materials. In the meantime, the Gross Profit Ratio of 2016 was 26.0%, 
which was more than 2015 that showed 17.5%.

 For Profit Attributable to Owners of the parent of 2016, the Company earned at Baht 2,305 million increasing by Baht 940 million or 
69% from 2015 (Baht 1,365 million). In this regard, the profit per share increased from 2.33 Baht of 2015 to 3.94 Baht in 2015 increasing by 
1.61 Baht per share or 69%.

(Remark: the financial ratio of 2012-2014 included MC Industrial Chemical Co., Ltd., MC Plastic Co., Ltd. and MC Solvents Co., Ltd., which 
the Company sold its shares out in 2015)
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 The Return on Equity (ROE) ratio of 2016 was 25.8, which was higher than the 16.6 ratio of 2015. The Return on Asset (ROA) ratio 
of 2016 was 22.1, which was higher than the 12.4 ratio of 2015. The Company endeavored to maintain the capability to make profit for  
shareholders and substantially operate the business for the best performance by utilizing all existing assets.  

(Remark: The ratio in year 2012-2014 included MC Industrial Chemical Co., Ltd., MC Plastic Co., Ltd., and MC Solvents Co., Ltd., which the 
Company sold its shares out in 2015.)

Analysis of Liquidity and Capital Resources

1. Overview of Financial Statement

Note to Statement of Financial Position

Description

December 31, 2015 December 31, 2016

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

Current Assets 7,096 74 8,843 78 

Non-current Assets  2,505 26  2,465 22 

Total Assets 9,601 100 11,308 100 

Current Liabilities  1,015 10  1,305 12 

Non-current Liabilities  280 3  267 2 

Shareholders' Equity  8,306 87  9,736 86 

Total Liabilities and Shareholders' Equity  9,601 100  11,308 100 
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2. Assets

 As of 31 December 2016, the Company’s Total Asset showed at Baht 11,308 million increasing by Baht 1,707 million or 17.8%, from 
the end of 2015, details as shown in the below table:-

Description
December 31, 2015 December 31, 2016 Change

 Million Baht  Million Baht %

Cash on Hand  4,662  6,092 31

Accounts Receivable-Trade  666  737 11

Inventories  1,545  1,678 9

Assets  9,601  11,308 18

 
 All major assets of the Company increased, Cash on hand was increase from 2015 by 31%, Accounts Receivable-Trade increase by 11%, 
and Inventory increased by Baht 133 million or 9%. The Company remains concentrate on the policy to keep the inventory at the low level, but it would 
still be sufficient for the market demands for maintaining the competitiveness in the market. At the end of the year, the sale of chemical fertilizers 
during the off-season cultivation shown upward tendency, which the Company prepare slightly increase in stock for next year delivery. Accounts 
Receivable-Trade as shown in the table was 737 Million Baht as of 31 December 2016 increased by Baht 71 million or 11% from 2015. The allowance 
for doubtful accounts was set at Baht 38 million, which would cover the Accounts Receivable that overdue more than 12 months as showed at  
Baht27million.

 • Investments Goodwill and Amortization 

 The main intangible asset is Right for use of trademarks .The Company engaged an independent appraiser to determine the fair value of the 
right to use the trademarks referred to above in accordance with the Notification of the Stock Exchange Commission dated 30 April 2004 regarding 
the opinion for accounting treatment for intangible assets. According to the reports of the independent appraiser dated 5 January 2017 and  
11 January 2016, the appraisal values of the fair value of such right as of 30 December 2016 and 30 December 2015, respectively, by using the  
Discounted Cash Flow Approach were higher than the carrying values.

3. Liabilities and Equity 

 • On 31 December 2016, the Company had Total Liabilities at Baht 1,572 million, increasing by Baht 277 million or 21% from the end of 2015. 
  • On 31 December 2016, the Company had Total Equity at Baht 9,736 million, increasing by Baht 1,430 million or 15% from the end of 2015.  

4. Liquidity

 The Company’s Liquidity was considered to be very well. The Current Ratio was decreased a little from 6.99 at the end of 2015 to 6.78 at the 
end of 2016; the Quick Ratio was remaining almost unchanged 5.41 at the end of 2015 and 5.43 at the end of 2016. In the year 2016, the Company 
could keep good condition of sales collection and inventory time. Thus, the Company could significantly escalated the Current and Quick Ratio. 
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 The Net Cash Flow provided by operating activities of 2016 was Baht 2,233 million, increasing by Baht 609 million or 37.5% from 2015 
(Baht 1,624 million). Meanwhile, the Net Cash Flow used in financing activities in 2016 was Baht 907 million, decreasing by Baht 784 million 
or 46.4 % from 2015 (Baht 1,691 million). 

 For the financing source and activities and the suitability of finance structure, the Company’s policy is to spend the investments for 
business operation effectively by managing the borrowing for business operation to be at the least. In the end of 2016, the Company had bank 
overdrafts and short-term borrowings from financial institutions, and the amounts were Baht 11 million. It decreased by Baht 11 million or 50% 
from the end of 2015 (Baht 22 million). 

 For the investing activities in 2016, the Company invested on property, plant and equipment in the total amount of Baht 309 million. 
The major investment was for improving the plants’ logistic system in order to deliver the products much faster and more effective.

5. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES AND OUT BALANCE SHEET

 5.1 The Company had capital commitment for capital expenditure as at 31 December 2016 and 2015 of Baht 97.31 million and Baht  
  96.23 million, respectively.

 5.2 As at 31 December 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries had leased office buildings, warehouse, vehicles and office  
  equipment under operating lease agreements. The future lease payments are summarized as follows:

 CONSOLIDATED
FINANCIAL  STATEMENTS

SEPARATE 
FINANCIAL  STATEMENTS

2016 2015 2016 2015

Baht Baht Baht Baht

Within 1 year 24,133,281 19,105,482 21,659,385 19,105,482

1 - 5 years 20,887,945 9,625,621 15,462,149 9,625,621

Total 45,021,226 28,731,103 37,121,534 28,731,103

 5.3 The Company had commitments with banks for letters of guarantee issued as at 31 December 2016 and 2015 of Baht 8.66 million  
  and Baht 8.66 million, respectively. Certain subsidiaries had commitment with banks for letters of guarantee issued in the amount  
  of Baht 0.17 million and Baht 0.17 million as at 31 December 2016 and 2015, respectively. 

 5.4 The Company had commitment with bank regarding the outstanding letters of credit amounting to Baht 289.46 million (USD 7.98  
  million and EUR 0.06 million) and Baht 93.93 million (USD 2.58 million and EUR 0.01 million) as at 31 December 2016 and 2015,  
  respectively.

  Certain subsidiaries had commitments with banks regarding the outstanding letters of credit amounting to Baht 3.42 million (USD  
  0.09 million) as of 31 December 2015 (as at December 31, 2016 = nil).

 5.5 SIGNIFICANT AGREEMENTS

  5.5.1 Technical assistance agreement 
   The Company had a technical assistance agreement with a company in Japan. The Company was obligated to pay a  
  basic retaining fee of USD 50,000 per annum. The agreement was in effect for a period of one year and is automatically renewed  
  on a yearly basis unless either party expresses its intention not to renew the agreement by written notice to other party at least  
  three months before the expiring date.
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  5.5.2 Energy performance agreement 
   The Company entered into Energy Performance Contract (EPC) with a company. The Company would be advised to  
  improve the efficiency of energy saving and had to pay monthly advisory fees based on percentage of the electricity power saving  
  value in each month as specified in the agreement. The period of payment started when the cogeneration project was complete  
  and would pay some saving amount according to Energy Performance Contract.

Economic & Business Forecast 2017 

 The Management views that uncertainty is growing in global economy for rising of protectionism.  America-First policy of the new U.S. 
administration and intense negotiation of Brexit may turn around evolving of free trade in global economy.  Despite these political uncertainties 
it is anticipated that economy in the leading industrialized countries like the U.S., Japan and Germany will have steady growth in 2017, and it 
will bring positive impact to Thailand economy as a recovering of export.  For Thailand it is viewed that economy will speed up its recovering 
pace attributed to vigorous investments by the government and stronger export.

 For agriculture the Management views that the government policy to support farmers and its stimulus package for local economy would 
be the key factors to enhance farmers’ confidence to invest in agriculture production, that affect demand of chemical fertilizer.  In this regard, 
the Management sees the major factors that impact our operation in 2017 as follows.

 1. Domestic Factors
 Major factors affecting fertilizer demand are; 1) water supply for farmland, and 2) purchasing power of farmers.  For the year 2017, the 
Management sees that water supply should be better than the past two years as water reserve of the main dams are sufficient in the midst of 
the dry season, although rainfall in the coming rain season is still unknown.  Farmers’ purchasing power is expected to recover gradually for 
better harvesting and continuing financial support by the government.  As a result the Management anticipates that chemical fertilizer demand 
in 2017 will recover from very low level in the last two years.

 2. Global Factors
 Coping with the rises of fertilizer raw material prices in global market is the key issue for the Company’s operation in 2017. The raw 
material prices started upward movement from the 4th quarter of 2016, and it is anticipated that this trend continues through 2017. On the 
other hand, the U.S. monetary policy to hike interest rate may lead to depreciation of Baht against U.S. dollar.  They will push the Company’s 
cost of production up.

 The Management will deal with these factors and strive to achieve best performance of the Company by carrying out the following 
measures, so that the Company will grow sustainably for benefit of all stakeholders.
 • Retain customers and farmers’ satisfaction. 
 • Keep high standard of quality of the products.
 • Keep monitoring the market carefully so as to flexibly adjust production and procurement plan according to the market demand. As  
  well, keep inventory at most appropriate level.
 • Control all expenses effectively for lowering costs.
 • Keep developing better manufacturing process and productivity improvement.
 • Manage risks by never speculating on raw material prices and foreign currency.
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

 ปัจจยัความเสีย่งท่ีส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิผลติและจดัจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีดงัท่ีจะกล่าวต่อไปนี ้อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ท�าให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ 
ที่บริษัท ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทประเมินว่าในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
 โดยปัจจัยความเสี่ยงส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ประเมินว่าอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 บริษัทน�าเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมี
และส่งผลต่อการก�าหนดราคาขายปุ๋ยเคมี และมีผลต่อเนื่องไปถึงความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบท่ี 
น�าเข้าจากต่างประเทศจะผันผวนตามราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ซึ่งถูกก�าหนดโดยหลายปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก สภาวะอากาศ 
ราคาพืชผล และราคาน�้ามัน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงการเก็งก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของปุ๋ยเคมีด้วยเช่นกัน โดยหากบริษัทสามารถก�าหนดราคา
ขายสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตท่ีมีความผันผวนได้ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบรษัิทไม่มากนกั แต่ด้วยปุ๋ยเคมีเป็นสนิค้าควบคมุราคาตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ.2542 ซ่ึงคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ได้ออกประกาศแนะน�าราคาจ�าหน่ายส�าหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร ซ่ึงผู้ผลิต 
ปุ๋ยเคมีต้องจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรที่ก�าหนดไว้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางฯ ก�าหนด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางฯ 
 ดังนั้นราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวสูงข้ึน บริษัทจึงไม่สามารถปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกลไกของตลาดได้ เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมราคาดังกล่าว และอาจส่งผลให้การจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษัทไม่สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งท�าให้บริษัทอาจมีผลประกอบการไม่เป็นไปตาม
ที่ประมาณการไว้ 

 การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมระดับสินค้าคงคลังท้ังวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในปริมาณท่ี 
เหมาะสม โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพ่ือปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือสามารถวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
 นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงให้มากที่สุด โดยหากมีปัจจัยใดที่ท�าให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยสูงขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญ บริษัทจะย่ืนต่อคณะกรรมการกลางฯ เพ่ือขอให้มีการพิจารณาปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ย นอกจากนี้บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมระหว่าง 
ผู้ประกอบการและคณะกรรมการกลางฯ เพ่ือน�าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับหน่วยงานราชการเพ่ือน�าไปประกอบการพิจารณาก่อนออกมาตราการต่างๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี

2. นโยบายภาครัฐ

 รัฐบาลยังคงมุ่งให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยการก�าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการ
ปรับลดต้นทุนในการท�าการเกษตร ซ่ึงมาตรการบางประการอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลาง”) ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ขอความร่วมมือมายังผู้ผลิต 
ปุ๋ยเคมีซึ่งรวมถึงบริษัท ให้ลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมี โดยมาตรการการลดราคาขายปุ๋ยตามนโยบายข้างต้นครอบคลุมเฉพาะปุ๋ยบางสูตรที่ใช้กับนาข้าวและ
ยางพารา ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ซึ่งการลดราคาขายตามนโยบายเพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรดังกล่าว โดยปกติแล้ว
การก�าหนดราคาอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนตามกลไกของตลาดและอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทที่อาจต�่ากว่าที่ประมาณการไว้

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายท่ีเหมาะกับการใช้เพาะปลูกในนาข้าวและสวนยางพารา ดังนั้นบริษัทสามารถมุ่งเน้นท�าการตลาดในสูตรปุ๋ยอื่นๆ  
เพ่ือลดผลกระทบจากการควบคมุราคาดงักล่าว ในขณะเดยีวกนับรษัิทได้ให้ความร่วมมือในการปฏบัิตติามนโยบายควบคมุราคาดงักล่าว อย่างไรกด็ ีมาตรการ
ควบคุมราคาข้างต้นที่ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ไม่ส่งผลกระทบต่อการก�าหนดราคาขายสินค้ามากนัก เนื่องจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบในการผลิตไม่
ได้มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้บริษัทฯ ยังสามารถก�าหนดราคาให้ขายปุ๋ยเคมีได้ต�่ากว่าราคาที่รัฐบาลก�าหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับ
โครงการภาครัฐตามนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เพื่อช่วยลดราคาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย
 
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายภูมิภาคในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อาทิเช่น ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559 เกิดภัยแล้งรุนแรง ส่งผลให้ปริมาณน�้าฝนมีน้อยที่สุดในรอบ 
10 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรขาดแคลนน�า้ส�าหรบัท�าการเกษตรโดยต้องเลือ่นการเพาะปลกูออกไปจนกว่าปัญหาภยัแล้งจะคลีค่ลาย นอกจากนี ้รฐับาลยงัแนะน�า
ให้เกษตรกรหลกีเลีย่งการเพาะปลกูข้าวนาปรงั เนือ่งจากปรมิาณน�า้จากระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อการเพาะปลกูข้าวนาปรงั เพราะต้องเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้
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ในการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมแทนจนกว่าจะถึงช่วงฤดูฝนของปี 2559 ซึ่งผลของภัยแล้งนี้ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง 
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกลดลงอย่างมาก นอกจากนี้อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 
ซ่ึงเกดิจากอทิธพิลของพายุฝนส่งผลท�าให้มีฝนตกหนกัตดิต่อกนัถงึ 2 ช่วง คอืช่วงปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถท�าการเกษตร
ได้ตามที่คาดไว้ ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศดังกล่าวอาจท�าให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่ไปกับการบริหารสินค้า
คงคลังให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้บริษัทยังคงมีสินค้าท่ีจ�าหน่ายได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีระดับสินค้าคงคลังมากเกินไป 
และเม่ือเหตุการณ์ภัยแล้งหรืออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทยังมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด รวมถึงศึกษาความพร้อมของพ้ืนท่ี 
เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่เพื่อน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ในการขายให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้ 

4. การลดลงของก�าลังซื้อของเกษตรกร

 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รายได้ของเกษตรกรลดลงเนื่องจากจากสาเหตุต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาภัยแล้งท�าให้เกษตรกรในบางพื้นที่ท�าการเพาะปลูก
ได้น้อยลง ท�าให้ได้ผลผลิตน้อย รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวท�าให้ก�าลังซื้อของ
เกษตรกรลดลงด้วย บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากยอดขายปุ๋ยท่ีลดลงและรายได้จากการจ�าหน่ายปุ๋ยลดลงเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงไป โดยในการเพาะปลูกเกษตรกรอาจจะไม่ใช้ปุ๋ยหรือใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลง นอกจากนี้ เกษตรกรอาจขาดความสามารถในการช�าระค่าปุ๋ยแก่
ตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัท เน่ืองจากรายได้ท่ีลดลงของเกษตรกร ซ่ึงอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัทท่ีอาจไม่ได้รับการช�าระหนี้จากตัวแทนจ�าหน่าย 
ตามก�าหนดระยะเวลา 

 การบริหารความเสี่ยง
 บรษัิทเน้นการขายไปยังพ้ืนท่ีท่ียังมรีาคาเพาะปลกูตามปกตท่ีิเกษตรกรยงัคงมีก�าลงัซ้ือ และตดิตามสถานการณ์ทางการเกษตรและสนิค้าการเกษตร
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันหนี้เสียหรือการรับช�าระหนี้ไม่ตรงตามก�าหนดระยะเวลา บริษัทได้ก�าชับให้ตัวแทนจ�าหน่ายระมัดระวังในการขายเชื่อ
ให้แก่เกษตรกรที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�าระหนี้ได้

5. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย  

 วัตถดุบิในการผลติปุ๋ยเคมีบางชนดิมีการผลติและจดัจ�าหน่ายโดยผูจ้ดัหาน้อยราย การท่ีต้องใช้วตัถดุบิดงักล่าวในการผลติโดยมผีูจ้ดัหาน้อยรายถอื
เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากผู้จัดหาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อก�าหนดราคาของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบนั้น อาจส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงขึ้น และเป็นเหตุให้ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ การพึ่งพาผู้จัดหาน้อยราย
อาจเกดิความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุบิ โดยหากผูจ้ดัหาวตัถดิุบไม่สามารถจดัส่งวตัถดุบิได้ตามความต้องการของบรษัิท อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าหรอื
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตของบริษัทได้

 การบริหารความเสี่ยง
 ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท ได้ร่วมมือกันคิดค้นและค้นหาวัตถุดิบทดแทน  
เพ่ือลดผลกระทบด้านราคาวตัถดุบิท่ีสงูขึน้ นอกจากนีด้้วยความร่วมมือของผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ ท�าให้บรษัิทสามารถประมาณการและวางแผนความต้องการ
ใช้วตัถดุบิในการผลติได้ล่วงหน้าและท�าสญัญาซ้ือขายวตัถดุบิได้ท้ังระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึบรษัิทพยายามจดัหาผูจ้�าหน่ายวตัถดุบิรายอ่ืนๆ และกระจาย
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

6. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายในต่างประเทศหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่บริษัทจะช�าระราคาวัตถุดิบเป็นสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องช�าระราคาวัตถุดิบสูงกว่าที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อครบก�าหนดเวลาในการช�าระค่าสินค้า 
 
 การบริหารความเสี่ยง
 ในกรณท่ีีบรษัิทต้องช�าระค่าวตัถดุบิเป็นเงนิสกลุอ่ืนนอกเหนอืจากเงนิบาท บรษัิทได้ท�าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยการท�าสญัญา
ซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันที่มีค�าสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งแนวทางนี้จะท�าให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถค�านวนต้นทุนและก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

7. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอาจต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและเสริมสภาพคล่องใน
บางช่วงเวลา โดยเงนิกูส่้วนใหญ่จะเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ซ่ึงมีระยะเวลาช�าระคนืส่วนใหญ่ไม่เกนิ 6 เดอืน โดยบรษัิทมภีาระดอกเบ้ียจ่ายตามอัตราท่ีแต่ละสถาบัน
การเงินก�าหนดไว้ ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องช�าระหนี้เพิ่มขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

 การบริหารความเสี่ยง
 ในการด�าเนินธุรกิจระหว่างปี 2559 บริษัทไม่มีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการด�าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี 
บริษัทย่อยยังคงมีการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นโดยวงเงินกู้ของบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่อนข้างต�่าเม่ือเทียบกับวงเงินกู้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีได้รับ ท้ังนี้ 
บริษัทได้เข้าไปก�ากับดูแลและก�าหนดนโยบายให้กับบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพ่ือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยก�าหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาใช้วงเงินกู้
ระยะสัน้เมือ่มคีวามจ�าเป็นเท่านัน้ และให้ช�าระคนืเงนิกูภ้ายในระยะเวลาท่ีก�าหนดหรอืก่อนหน้านัน้หากสามารถกระท�าได้ นอกจากนี ้หากพิจารณาถงึสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้ว ปัจจุบันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากรัฐบาลยังคงเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
จึงคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่าเพื่อกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชน

8. ผู้มีอ�านาจควบคุม

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือบริษัท  โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนั้นการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องส�าคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ เนื่องจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิทธิ
ของผูถ้อืหุ้น บรษัิทไม่สามารถควบคุมการลงมตขิองผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีบรษัิทต้องการหรอืไม่ขัดกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นรายย่อย
ในทุกกรณีได้

 การบริหารความเสี่ยง
 ในการลงมติเรื่องท่ีส�าคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดเตรียม
ข้อมูลของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผล 
ความจ�าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อ
สงสัยได้อย่างเต็มท่ี โดยท่ีบริษัทได้จัดเตรียมผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆมาให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เม่ือผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติได้ตามความเหมาะสมต่อไป

9. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ

 บรษัิทได้เลง็เห็นโอกาสจากความต้องการสนิค้าปุ๋ยเคมีท่ีขยายตวัอย่างต่อเนือ่งในประเทศกลุม่อาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์
ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการขยายฐานการลงทุนไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจปุ๋ยเคมีใน
ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรกต็าม การลงทุนในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ มีความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิหลายประการท่ีบริษัทต้อง
ค�านงึถงึ เช่น กฎระเบียบปฏบัิตแิละข้อกฎหมายภายในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ ทักษะและความสามารถของแรงงาน
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระบบการเงินท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ก�าลังซื้อของลูกค้าและเกษตรกร เป็นต้น 

 การบริหารความเสี่ยง
 การขยายการลงทุนของบรษัิทโดยการขยายสาขาและเปิดบรษัิทย่อยในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ถอืเป็นการบรหิารความเสีย่งแนวทางหนึง่
ของบรษัิทจากข้อจ�ากดัของการขยายตลาดภายในประเทศ แต่อย่างไรกด็ ีการลงทุนในต่างประเทศย่อมมีปัจจยัเสีย่งท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ด้วยความช�านาญ
ในฐานะผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายปุ๋ยมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้ก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการลงทุนดังกล่าวอย่างระมัดระวัง รวมถึงได้มอบหมายให้
บุคลากรของบริษัทท่ีมีความรู้ความช�านาญเข้าไปบริหารโครงการและพัฒนาทักษะแรงงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในธุรกิจปุ๋ยเคมีควบคู่ไปกับการวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
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 The following events are key risk factors associated with production and distribution in fertilizer business, which would affect the Company 
operation and/or financial status to have lower performance than expectation in normal circumstance.  In addition, there would be other risks which 
the Company may not currently aware of, or the Company considered that they may not have significant impact to the Company operation at the 
moment.
 The significant risk factors, which directly related to the Company and the Company considers that they would affect the Company’s operation, 
if occurred, can be summarized as follows:

1. Fluctuation of raw material prices

 The Company imports majority of raw materials from abroad for fertilizer production. Therefore, change of raw material prices might  
significantly affect fertilizer production cost, product pricing, as well as profit making ability of the Company.  In general, raw material price fluctuates 
according to international market situation as raw materials are commodity goods whose prices are depended on several uncontrollable factors, e.g. 
global economy, weather condition, crop prices, oil price, price-changed speculation, etc.  Should the Company is able to manage the selling price 
to be in line with change of raw material cost, such fluctuation shall have minimal impact to the Company’s performance. However, chemical  
fertilizer is one of controlled goods subject to the Goods and Services Prices Act B.E. 2542 in which the Central Committee on Goods and Services 
Prices, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (“the Committee”) has issued an announcement to suggest that the selling prices of 
specific formulas of chemical fertilizer shall not exceed the suggested prices, except obtaining approval from the Committee.  
 Therefore, the Company may unable to adjust selling prices against an increase of raw material prices as governed by the price control 
policy above, resulting that selling price of fertilizers does not reflect actual cost. The Company’s expected performance might not be achievable from 
this event.

 Risk Management
 The Company manages the risk by controlling inventory both of raw materials and finished products. From time to time, the Company 
monitors market conditions and flexibly revises production plan in accordance with market demand, then further adjusts the procurement plan of raw 
materials in order to keep inventory at the optimum level and mitigate effects of raw material price fluctuation. 
 In addition, the Company uses best endeavor to adjust selling prices reflecting actual cost. Upon occurrence of any events causing production 
cost significantly risen up, the Company shall promptly request for increase of fertilizer selling price to the Committee. Moreover, the Company has 
sent the representative attending the meeting between fertilizer traders and the Committee to provide adequate and correct information regarding 
fertilizer business to the government agency before announcing any measure affecting fertilizer producers and traders. 

2. Government policy 

 The government has several policies to support farmers by controlling of fertilizer price.  For instance, the Central Committee on Goods and 
Services Prices, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (“the Committee”), as the responsible agency in this matter, had requested 
fertilizer producers for cooperation to reduce retail fertilizer prices. This policy applied on certain fertilizer formula used for paddy and rubber crops 
since 2015 and continued in 2016 to support required materials to farmers. Therefore, this price control policy against actual market mechanism could 
affect performance of the Company to be lower than estimation.

 Risk Management
 The Company has variety of products other than paddy and rubber fertilizer formulas. Therefore, the Company can focus in marketing on 
other products which are not affected from the price control policy. Meanwhile, the Company had cooperated with the government and followed the 
policy to support farmers. However, such measure continued in 2016 has not had much impact on the selling price of fertilizer because raw material 
price has not been in upward direction so that the Company can set selling price lower than the price controlled by the government.  Furthermore, 
the Company has participated in government campaign “Public-Private Collaboration” on price reduction of cultivation materials to farmers in order 
to boost sales volume.    

3. Climate changes 

 Thailand’s severe climate conditions during 2015-2016 had affected to several regions e.g. great drought occurred in 2015 and continued 
until 2016 had resulted to the lowest rains in the last 10 years. Farmers who had shortage of water had to postpone their cultivation until circumstance 
was relieved.  Moreover, the government suggested that farmers should refrain from cultivating off-season paddy field as the irrigation had not had 
sufficient water which should be reserved for household and industry consumption instead until the arrival of rainiy season in 2016.  Such drought 
circumstance resulted in decreased areas of double-crop field, which had adverse impact on consumption of chemical fertilizers. In addition, major 
floods in the Southern region occurred from the end of 2016 to the beginning of 2017 by turbulent condition caused heavy rain preventing farmers to 
cultivate their crops.  These climate changes would impact on the Company’s performance to be lower than expectation.
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

 Risk Management
 The Company has mitigated impact of climate changes by evaluating of circumstances from time to time, together with management of  
inventories in optimum level with market demand to ensure that the Company has product availability for sales without unreasonable excessive stock.  
Upon the weather turns back into normal condition, the Company keeps monitoring with market condition as well as potential areas of cultivation to 
determine marketing strategy for achievement of business target.
 
4. Decrease of farmers’ purchasing power

 In the last couple years, farmers’ income has decreased as a result of several factors, e.g. less cultivation area from drought led to less  
agricultural product and less farmers’ income, respectively. Decrease of agricultural product prices also resulted to less farmers’ income because the 
products were sold at lower prices.  In this regard, the Company could be affected by lower sales volume and revenue due to changes in fertilizer 
consumption. Farmers might use less fertilizers or stop using at all or switch to cheaper fertilizers instead. In addition, farmers might face liquidity 
problems and unable to pay for the fertilizer to dealers as they earned less money. And then the Company could not receive payments on the due 
date from dealers.  

 Risk Management 
 In this matter, the Company has focused on sales activity in potential areas which can be cultivated normally and have availability of farmers’ 
purchasing power. The Company also monitors such situation closely and maintains control of inventory at the optimum level according to market 
demand.  In addition, in order to avoid overdue payment, the Company reiterates the dealers to carefully provide credit to the farmers who have no 
ability to pay or are unlikely to pay the fertilizer price.  

5. Dependence on limited number of suppliers  

 Certain raw materials required for production can be produced and supplied by a limited number of suppliers. As such, availability of raw 
materials is considered as one of the key risk factors. In case suppliers form a group in order to manipulate prices of raw materials disregarding of 
the realistic price, it would affect in increasing of production cost causing lower profit performance than expectation. Moreover, dependence on  
limited number of suppliers may be a risk in supply of such raw materials, if such suppliers could not provide raw materials as required by the  
Company. This could subsequently affect the Company’s production process. 

 Risk Management
 The Company’s procurement, research and development, production, and quality assurance units have jointly explored and searched for 
substituted raw materials to mitigate effects of higher price of raw materials. In addition, with cooperation of the Company’s suppliers, the Company 
is able to estimate and plan for raw materials requirement in advance by entering into short-term and long-term purchase contracts. The Company 
also took best endeavor to find other suppliers, and allots procurement with several suppliers to reduce such supplier dependence.  

6.  Fluctuation of foreign currency exchange rate

 The Company purchases majority of raw materials from international suppliers of which most of payments will be made in US Dollar  
accounted for approximately 90 percent of total raw material procurement cost. Therefore, there is a risk that the Company would eventually pay 
higher price of the raw materials than the purchase amount specified in purchase contracts if there is a change of international currency exchange 
rate resulting in Baht depreciates against US Dollar on the date of settlement of raw material prices.

 Risk Management
 In case the Company settles a raw material price in a currency other than Baht, the Company will prevent exchange rate risk by entering into 
a currency forward contract upon the purchasing date. Under this practice, changes of foreign exchange rate will affect the Company in very low 
level as the exchange rate of the payment has been fixed already. This also helps the Company to determine cost and selling price precisely.  

7.  Fluctuation of the interest rate

 For business operation, the Company may need to utilize credit facilities from financial institutions for working capital or enhancing the  
Company’s liquidity. Most of the Company’s loans are short-term loans which have repayment terms not exceeding 6 months. The Company shall 
pay interest in accordance with a rate specified in such financing agreement.  Consequently, there might be the risk that the Company’s obligation is 
increased by higher interest rate.
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 Risk Management
 In 2016, the Company has not utilized any short-term loan facilities as there was enough cash flow in business operation. However, the 
Company’s subsidiary has utilized the short-term loan in marginal proportion compared to the total short-term loan facilities of the Company and 
subsidiaries. In this regard, the Company has overseen and set the policy to the subsidiary to utilize short-term loan if necessary, and they shall repay 
debt as soon as possible.  In addition, given the current economic situation, interest rate fluctuation is rather low level as the government desires to 
stimulate Thai economy by maintaining of low interest rate which could promote local consumption.

8. Controlling person

 Sojitz Corporation (“Sojitz”) and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”), the related person of Sojitz pursuant to Section 258 of the SEC Act,  
collectively own approximately 83.46 percent of the Company’s share capital. Therefore, they can control voting in the shareholder meeting on  
significant agenda, e.g. dividend, capital increase, related party transaction, acquisition or liquidation of asset etc. as their votes are more than 75 
percent of the total votes.  In this matter, rights to vote are solely rights of each shareholder. Therefore, the Company is unable to control voting of 
such shareholders to be in accordance with the Company’s direction or not conflict with interests of minority shareholders.

 Risk Management
 The Company has strictly complied with related rules, regulations and laws upon proceeding of voting in the shareholder meeting. Moreover, 
the Company has prepared information of such matter delivered to all shareholders together with the notice prior to the meeting date. The notice states 
details of such matter, history, reason, necessity and the Board’s opinion for consideration by shareholders before attending the meeting. In addition, 
shareholders will be able to ask questions in the meeting and the Company has a person in charge of such matter to provide clarification to  
shareholders. Once shareholders have enough information for consideration, they can decide to vote as appropriate. 

9. Foreign investment 

 The Company has foreseen opportunity of higher demands of chemical fertilizer in ASEAN countries, especially in Myanmar which has its 
border area next to Thailand. Therefore, the Company decided to make an investment in Myanmar in order to expand its fertilizer business. Such 
foreign investment; however, has several risk factors relating to foreign business operation which the Company is aware of. These risks include  
compliance, laws and regulations of Myanmar, skills and knowledge of local labors, financial system of Myanmar including exchange rate and inflation, 
purchasing power of local customers and farmers.

 Risk Management
 The Company’s investment expansion by a new branch and a subsidiary in Myanmar should be considered as one of the Company’s risk 
management strategies that there is limited market opportunity in Thailand. However, such foreign investment comes with aforementioned risk  
factors.  As a leader of producers and distributors in chemical fertilizers for long periods, the Company has carefully planned for this investment 
project, and has assigned qualified personnel of the Company to develop and control the investment project, coach local labors by transferring skills 
and experiences in chemical fertilizer business, as well as conduct research in Myanmar’s market to come up with effective marketing strategies. 
  

Annual Report 2016

41      



โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 
Shareholder Structure

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 / as March 12, 2016

ชื่อบริษัท
Company

จ�านวนหุ้น
Number of
Shares

ร้อยละ
%

1 กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
Sojitz Corporation Group 

 487,993,273  83.46 

2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน)
Bangkok Steel Industry PCL.

 20,491,000  3.50 

3 บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด
Metrophos Co., Ltd.

 16,614,500  2.84 

4 กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด**
Metro Co., Ltd. Group

 15,175,191  2.60 

5 บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ากัด
Central Glass Co., Ltd.

 12,617,141  2.16 

6 ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

 11,292,800  1.93 

7 นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn

 2,592,614  0.44 

8 บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด
Trans-Asia Pacific Ltd.

 1,000,000  0.17 

9 นางพวงพรรณ ดิษยบุตร
Ms.Puangpan Dissayabutr

 749,000  0.13 

10 นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์
Mr.Prasert Tangtrongsakdi 

 670,000  0.11 

หมายเหตุ
 *  กลุ่มบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (“โซจิทซึ”) ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์)  
  จ�ากัด (“ไอเอสทีเอส”) ถือหุ้นร้อยละ 39.53 โซจิทซึและไอเอสทีเอสเป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  พ.ศ. 2535 โดยโซจิทซึถือหุ้นในไอเอสทีเอสในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออกเสียง 6,370 จากจ�านวนเสียง 11,470 เสียง  
  ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซ้ือขาย น�าเข้า ส่งออก ผลิตสินค้า และให้บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม 
  เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค
 ** กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด (“ศรีกรุงวัฒนา”) ถือหุ้นร้อยละ 2.25 และบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด  
  (“ศรกีรงุวฒันา 21”) ถอืหุ้นร้อยละ 0.34  ศรกีรงุวฒันาและศรกีรงุวฒันา 21 เป็นผูเ้กีย่วข้องกนัตามมาตรา 258 พรบ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
  พ.ศ. 2535 โดยศรีกรุงวัฒนาถือหุ้นในศรีกรุงวัฒนา 21 ในสัดส่วนร้อยละ 37 

Remark
 *  Sojitz Corporation Group consists of Sojitz Corporation (“Sojitz”), holding shares at 43.92% and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”),  
  holding shares at 39.53%. Sojitz and ISTS are the related person pursuant to Section 258 of the SEC Act as Sojitz holds 49% of the  
  registered capital of ISTS and has 6,370 votes rights out of 11,470 votes. The main business of ISTS is trading, import, export,  
  production of goods including providing services in relation to such goods in many industry groups such as machinary, energy &  
  metal, chemicals & functional materials and consumer lifestyle business.
 **  Metro Co., Ltd. Group consists of Metro Co., Ltd. (“Metro”), holding shares at 2.25% and Srikrungwattana 21 Co., Ltd.  
  (“Srikrungwattana 21”), holding shares at 0.34%. Metro and Srikrungwattana 21 are the related person pursuant to Section 258 of the  
  SEC Act as Metro holds 37% of the registered shares of Srikrungwatta 21.
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ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 / as March 12, 2016

ชื่อบริษัท
Company

จ�านวนหุ้น
Number of
Shares

ร้อยละ
%

1 กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
Sojitz Corporation Group 

 487,993,273  83.46 

2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน)
Bangkok Steel Industry PCL.

 20,491,000  3.50 

3 บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด
Metrophos Co., Ltd.

 16,614,500  2.84 

4 กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด**
Metro Co., Ltd. Group

 15,175,191  2.60 

5 บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ากัด
Central Glass Co., Ltd.

 12,617,141  2.16 

6 ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

 11,292,800  1.93 

7 นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn

 2,592,614  0.44 

8 บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด
Trans-Asia Pacific Ltd.

 1,000,000  0.17 

9 นางพวงพรรณ ดิษยบุตร
Ms.Puangpan Dissayabutr

 749,000  0.13 

10 นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์
Mr.Prasert Tangtrongsakdi 

 670,000  0.11 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร

 Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate approximately 60% of the 
net profit after legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal business operation of the Company only basis.  
However, each dividend payment will be subjected to change depending on the Company’s investment plan, necessity as well as other  
justification and consideration as the Board of Directors may deem appropriate.
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ีชญับนางยาส

DIVISION

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย

HUMAN 
RESOURCES

DIVISION

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

INFORMATION 
TECHNOLOGY 

DIVISION

ดานทรัพยากรมนุษย 
HUMAN 

RESOURCES 
GROUP

ดานวางแผนองคกร 
CORPORATE 
PLANNING 

GROUP

ดานงานบริหาร
ADMINISTRATION 

GROUP

ดานจัดซื้อ 
PROCUREMENT 

GROUP

ดานการเงิน
และบัญชี 

FINANCE & 
ACCOUNTING 

GROUP

ดานธุรกรรมการคา 
COMMERCIAL 

GROUP

ดานการผลิต 
PRODUCTION 

GROUP

สายงาน
วางแผนองคกร
CORPORATE 
PLANNING
DIVISION

สายงานกิจการทั�วไป
GENERAL 
AFFAIRS 
DIVISION

สายงานจัดซื้อวัตถุดิบ
FERTILIZER

PROCUREMENT
 DIVISION

ประธาน
เจาหนาที่การเงิน
และกรรมการ

รองผูจัดการใหญ 
CFO&EXECUTIVE 
VICE PRESIDENT
เจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT-
FINANCE

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

สาขายางกุง
YANGON
BRANCH

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR 

VICE PRESIDENT

สายงานการขาย
SALES DIVISION

โรงงานนครหลวง 
NAKHONLUANG 

PLANT SITE

โรงงานพระประแดง
PHRAPRADAENG 

PLANT SITE

สายงาน
สนับสนุนการขาย 
COMMERCIAL 
OPERATION 

DIVISION

สายงาน
สนับสนุนการผลิต 
OPERATION 
SUPPORT 
DIVISION

สายงาน
สนับสนุนการผลิต 
OPERATION 
SUPPORT 
DIVISION

สายงาน
บริหารการผลิต

 PRODUCTION 
MANAGEMENT 

DIVISION

สายงาน
บริหารการผลิต

 PRODUCTION 
MANAGEMENT 

DIVISION

สายงานการเงิน
FINANCE 
DIVISION

สายงานบัญชี 
ACCOUNTING 

DIVISION

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
MARKETING AND R&D DIVISION

คณะกรรมการบริหาร 
EXECUTIVE BOARD

ประธานเจาหนาที่บริหาร
 และกรรมการผูจัดการใหญ

CEO & PRESIDENT

สำนักตรวจสอบภายใน 
INTERNAL AUDIT OFFICE

เลขานุการบริษัท 
CORPORATE SECRETARY

สำนักฎหมาย
LEGAL OFFICE

ผูถือหุน
SHAREHOLDERS

คณะกรรมการอำนวยการ
CORPORATE BOARD

คณะกรรมการตรวจสอบ 
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการระเบียบฎิบัติ
COMPLIANCE COMMITTEE

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

อายุ / Age : 62 ปี / 62 years old 
ประวัติการศึกษา :  
Bachelor’s Degree in Business Management from Yokohama National University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ไม่มี
Education :  
Bachelor’s Degree in Business Management from Yokohama National University
Director Training   : None
ประวัติการท�างาน : 
2551 - General Manager, Automotive Dept. 3, Automotive Unit,  
  Sojitz Corporation
2552 - Senior Vice President, Machinery Division. Senior General  
  Manager, Automotive Divsion
2554 - President of Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.
2556 - General Director of Subaru Motor LLC.
2558 - ปัจจุบัน - Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods &  
  Agriculture Business Division
2558 - ปัจจุบัน -  Director of Fuji Nihon Seito Corporation
2558 - ปัจจุบัน -  Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน -  Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
   :  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   :  4 บริษัท
- Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
- Director of Fuji Nihon Seito Corporation
- Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
- Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ท่ีอาจท�าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 
   : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
   : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    
   : 29 มีนาคม 2559
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง    
   : 1 ปี

Experiences   
2008 -  General Manager, Automotive Dept. 3, Automotive Unit, Sojitz Corporation                  
2009 -  Senior Vice President, Machinery Division. Senior General Manager, Automotive Unit
2011 -  President of Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.
2013 - General Director of Subaru Motor LLC.
2015 - Present -  Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
2015 - Present -  Director of Fuji Nihon Seito Corporation
2015 - Present -  Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
2015 - Present -  Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other Listed Company   :  None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company   :  4 companies
- Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
- Director of Fuji Nihon Seito Corporation
- Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
- Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest   : None 
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016   : None, None
Family relation with other executive     : None
First time appointed as the director    : 29 March 2016
Number of year holding the position as the director   : 1 Year
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อายุ / Age : 56 ปี / 56 years old 
ประวัติการศึกษา :
School of Commerce from Waseda University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ไม่มี
Education :  
School of Commerce from Waseda University 
Director Training : None
ประวัติการท�างาน : 
2552 - 2554 - General Manager of Basic of Chemical Department, Sojitz  
  Corporation 
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 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
    : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
    : 4 บริษัท
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ท่ีอาจท�าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 
    : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
    : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    
    : 27 มีนาคม 2558
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง    
    : 2 ปี
Experiences :  
2009 - 2011 - General Manager of Basic of Chemical Department, Sojitz  
  Corporation 
2011 - 2014     - General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz  

     Corporation
2014 - 2015 - Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation 
 - Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation
2015 - Present - President & Chief Executive Officer of Thai Central Chemical Public Company Limited
Directorship or Executive in Other Listed Company    : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company    :  4 companies
- Board Chairman of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
- Board Chairman of N.I.M. Co., Ltd.
- Board Chairman of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
- Director of TCCC Myanmar Limited
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest     : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016    : None, None
Family relation with other executive      : None
First time appointed as the director     : 27 March 2015
Number of year holding the position as the director    : 2 Year

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ / Age : 56 ปี / 56 years old 
ประวัติการศึกษา :  
Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ไม่มี
Education :  
Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
Director Training    : None
ประวัติการท�างาน : 
2538 - 2543 - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American  
  Corporation
2543 - 2546  - Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management  
  Service Corporation*
  *(2547 Nichimen Corporation และ Nissho Iwai Corporation  
  ควบรวมกิจการเป็น Sojitz Corporation)
2551 - 2555     - General Manager of Accounting Dept., Sojitz Food Corporation
2555 - 2559 - Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz  
  Shared Service Corporation 
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
    :  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
    : 2 บริษัท
- กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 
    : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
    : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    
    : 29 มีนาคม 2559
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง    
    : 1 ปี

Experiences :
1995 - 2000 - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American Corporation
2000 - 2003 - Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management Service Corporation*
  *(2004 Nichimen Corporation and Nissho Iwai Corporation merged and formed as Sojitz Corporation)
2008 - 2012 - General Manager of Accounting Dept., Sojitz Food Corporation
2012 - 2016 - Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service Corporation 
2016 - Present - Executive Vice President & Chief Financial Officer of Thai Central Chemical Public Company Limited
Directorship or Executive in Other Listed Company    : None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company    :  2 companies
- Director, MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
- Director, Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest    : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016    : None, None
Family relation with other executive       : None
First time appointed as the director      : 29 March 2016
Number of year holding the position as the director    : 1 Year
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อายุ / Age : 41 ปี / 41 years old 

ประวัติการศึกษา :  

- Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science from Keio University

- Certified Public Accounting (CPA) United States of America

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ไม่มี

Education :  

- Bachelor Degree of Law Majored in Political Science from Keio University 

- Certified Public Accounting (CPA) United States of America

Director Training    : None

ประวัติการท�างาน : 

2550 - 2555 - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz  

  Corporation

2555 - 2557 - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation

2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

    :  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

    : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   

    : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก    

    : 28 มีนาคม 2557

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง     

    : 3 ปี

Experience  

2007 - 2012 - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz  

  Corporation

2012 - 2014 - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 

2014 - Present - Senior Vice President & Executive Officer of Thai Central  

  Chemical Public Company Limited

Directorship or Executive in Other Listed Company    : None

Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company    : None

Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest    : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016    : None, None

Family relation with other executive       : None

First time appointed as the director      : 28 March 2014

Number of year holding the position as the director    : 3 Years

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ / Age : 46 ปี / 46 years old 

ประวัติการศึกษา :  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

2557 - Director Certification Program รุ่น 198/2014 จัดอบรบโดย 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 - Director Certification Program รุ่น 199/2015 จัดอบรมโดย 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 - Board that Make a Difference รุ่น 1/2016 จัดอบรมโดย 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Education : 

- Bachelor Degree of Economics from Chulalongkorn University

- Master Degree of Economics from University of Missouri, U.S.A.

Director Training :

2014 - Director Certification Program (DCP), class198/2014, 

  Thai Institute of Directors Association (IOD)    

2015 - Director Certificate Program (DCP), class199/2015,  

  Thai Institute of Directors Association (IOD)

2016 - Board that Make a Difference (BMD), class 1/2016,  

  Thai Institute of Director Association (IOD)

ประวัติการท�างาน :   

2553 - ปัจจุบัน - Vice President ผูจ้ดัการธรุกจิสมัพันธ์ ธรุกจิเคมภีณัฑ์ ธนาคาร 

  กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                                                 

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 :  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการอืน่ท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 

 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 31 มีนาคม 2554

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 6 ปี

Experiences :

2010 - Present   - Vice President Relationship Manager of Chemical Lending Group, Bangkok Bank Public Company Limited. 

Directorship or Executive in Other Listed Company : None

Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company : None

Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016 : None, None

Family relation with other executive  : None

First time appointed as the director : 31 March 2011

Number of year holding the position as the director : 6 Years
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อายุ / Age : 74 ปี / 74 years old 
ประวัติการศึกษา :  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  ไม่มี
Education :  
Bachelor Degree of Law from Thammasat University
Director Training    :  None
ประวัติการท�างาน :  
2529 - ปัจจุบัน - กรรมการ บรษัิท เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท ยูไนเตด็ฟลาวมิลล์ จ�ากดั (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
2527 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 
2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
    :  1 บริษัท  
- กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
    :  5 บริษัท  
- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 
    :  5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น 
นางวีณา สุวรุจิพร ภริยา  :  4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
    :  ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก     
    :  29 มีนาคม 2556
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง      
    :  4 ปี

Experiences :
1986 - Present  - Director of Metro Systems Corporation PCL.
1988 - Present  - Chairman of United Flour Mill PCL.
1983 - Present  - Vice-Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.
1984 - Present - President of Metro Co., Ltd.
1987 - Present  - Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
1988 - Present  - Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other Listed Company    :  1 company
 - Director of Metro Systems Corporation PCL.
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company     :  5 companies
- Chairman of United Flour Mill PCL.
- Vice-Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.
- President of Metro Co., Ltd.
- Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
- Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest    :  None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016    :  5,000 shares/ 5,000 shares
Mrs. Veena Suvaruchiporn, Wife     :  4,285 shares/4,285 shares
Family relation with other executive     :  None
First time appointed as the director    :  29 March 2013
Number of year holding the position as the director    :  4 Years

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ / Age : 66 ปี / 66 years old 
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2559 - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016 จัดอบรม 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Educational : 
Bachelor Degree of Economics from Aligarh Muslim University, India
Director Training
2016 - Director Certificate Program (DCP), class 227/2016  
  Thai Institute of Director Association (IOD)
ประวัติการท�างาน : 
2532 - 2554 - ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิการธนาคาร บรษัิท เบอร์ลียุ่คเกอร์  
  จ�ากัด (มหาชน) 
2546 - 2554 - กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จ�ากัด (บริษัทในกลุ่มบริษัท 
  เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
   :  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการอืน่ท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้  
   : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559 
   : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
   : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
   : 20 มิถุนายน 2555
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง
   : 4 ปี 9 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ 
 เงินเดือนประจ�า   : ไม่เป็น
-  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
    : ไม่เป็น

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม  การใหกู้้ยืม เป็นต้น 
       : ไม่มี
Experience   
1989 - 2011  - Vice-President (Group Treasurer) of Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC)
2003 - 2011  - Director of Cosma Medical Co., Ltd. (BJC’s subsidiary) 
Directorship or Executive in Other Listed Company    : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company   : None 
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest   : None
Having any interests related to the agendas of this AGM   : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016   : None, None
Family relation with other executive    : None
First time appointed as the director   : 20 June 2012
Number of year holding the position as the director   : 4 Years 9 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any conflict of interest at 
present or during the past 2 years
- Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary  :  None
- Serving in professional service as auditors or legal consultant   : None
- Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, services, or borrowing, or lending, etc. 
      : None
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อายุ / Age : 48 ปี / 48 years old 
ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  
2553 - Director Certification Program 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 - Audit Committee Program 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 - Advanced Audit Committee Programs 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Education :  
- Bachelor Degree in Accounting (with 2nd class honor) from Chiang Mai University 
- Master Degree in Business Economics from NIDA
- Certified Public Accounting (CPA) Thailand
- Certification in Control Self Assessment (CCSA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Director Training :
2010 - Director Certification Program (DCP), class 198/2014, 
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
2011 - Audit Committee Program, 
  Thai Institute Directors Association (IOD)
2011 - Advanced Audit Committee Programs, 
  Thai Institute Directors Association (IOD)
2016 - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016,
  Thai Institute Directors Association (IOD)
ประวัติการท�างาน :
2556 - 2557 - หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จ�ากัด
2557 - 2558 - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จ�ากัด 
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
   :  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   :  1 บริษัท
- กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด   
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท   : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้   
   : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559  
   : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
   : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   : 14 สิงหาคม 2552
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง    : 7 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-   เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า   : ไม่เป็น
-   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   : ไม่เป็น
-   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น  
        : ไม่มี
Experiences :
2013 - 2014 -  Partner of BDO Ltd.
2014 - 2015 -  Senior Partner of Thai Info Ltd.
2006 - Present -  Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other Listed Company     : None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company   : 1 company
- Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest   : None
Having any interests related to the agendas of this AGM   : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016   : None, None
Family relation with other executive    : None
First time appointed as the director    : 14 August 2009
Number of year holding the position as the director   : 7 Years 7 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any conflict of interest at present or during the 
past 2 years
- Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary       : None
- Serving in professional service as an auditor or a legal consultant   :  None
- Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, services, or borrowing, or lending, etc.  
           : None

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ / Age : 66 ปี / 66 years old 
ประวัติการศึกษา :  
Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
หลักสูตรการฝึกอบรม : 
2535 - Advanced Management Development Program รุ่นท่ี 2/2535  
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
2553 - Financial statements for Directors รุ่น 10/2010
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 - Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Education :  
Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
Training : 
1992 - Advanced Management Development Program 2/2535 
  Thammasart University
Director Training : 
2010 - Financial statements for Directors, class 10/2010
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
2011 - Director Certification Program (DCP), class 141/2011
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
ประวัติการท�างาน :  
2520 - 2537 - ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
2537 - 2543 - กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2543- ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด
 - กรรมการผู ้ จั ดการ  บริ ษัท  เค . เอ . ที  อิน เตอร ์ เน ช่ันแนล  
  (ประเทศไทย) จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
   :  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   : 2 บริษัท
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้   
   : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559  
   : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
   : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   : 16 สิงหาคม 2553
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง   : 6 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า   : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น   
        : ไม่มี  
Experiences :    
1977-1994  - Manager of Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.
1994 - 2000 - Director of I & C Development (Thailand) Co., Ltd.
2000 - Present  - Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
 - Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other Listed Company     : None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company   :  2 companies
- Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
- Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest   : None
Having any interests related to the agendas of this AGM   : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016   : None, None
Family relation with other executive    : None
First time appointed as the director    : 16 August 2010
Number of year holding the position as the director   : 6 Years 7 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any conflict of interest at present or during the 
past 2 years
- Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary    : None
- Serving in professional service as auditors or legal consultant   :  None
- Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, services, or borrowing, or lending, etc.  
               : None
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อายุ / Age : 75 ปี / 75 years old 

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 1)

ประวัติการท�างาน :  

ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน - นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

2552 - ปัจจุบัน - นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน 

  กระทรวงมหาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด  

  (มหาชน)

อดีต

2520 - 2540 - กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย 

2520 - 2522 - ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2522 - 2528 - ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย (พ.ศ. 2522-2528 และ 

  พ.ศ. 2532-2534)

 - ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

Education : 

Bachelor Degree in commerce from Ross College (Dublin) 

Honorary Doctoral Degree in Mass Communication from Ramkhamhaeng 

University

Diploma the Joint State-Private Sector Class 1 from The National Defence 

College of Thailand

Experiences :

Presently

1999 - Present - Independent Director &  Audit Committee Chairman of  

  Bangkok Insurance PCL. 

2001 - Present  - Advisor of United Flour Mill PCL. (U.F.M.) 

2004 - Present  -  President of Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association

2009 - Present  - Territorial Defense Volunteer Corps Colonel & Vice President of the Foundation of The Volunteers Defence Under the Royal Patronage of  

  her majesty the Queen

2010 - Present  - Independent Director & Audit Committee of Bank ICBC (Thai) PCL.

In the past

1977 - 1997 - Honorary Consul of Ireland 

1977 - 1979 - Member of the National Legislative Assembly of Thailand

1979 - 1985 - Senator 2  terms (1979-1985 & 1989-1991)

 - Advisor to the Minister of Industry 

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ / Age : 63 ปี / 63 years old 

ประวัติการศึกษา :  

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Education : 

Bachelor Degree of Science (Soil Science, Faculty of Agriculture) from 

Kasetsart University

ประวัติการท�างาน : 

2521 - 2534 - หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2534 - 2545 - หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2545 - 2553 - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553 - 2555 - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Experiences :

1978 - 1991 -  Chief of Chemical Fertilizer Inspector Central Area,  

  Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and  

  Cooperatives

1991 - 2002 -  Chief of Chemical Fertilizer Registration, Department of  

  Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

2002 - 2010 -  Director of Plant Varieties Control Group, Department of  

  Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

2010 - 2012 -  Director of Fertilizer Control Group, Department of  

  Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
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No.1
 
ชื่อ : นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อายุ :  อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา  :  Bachelor’s Degree in Commerce from Waseda  
  University  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 : ไม่มี
Name :  Mr. Kyosuke Sasaki
Position :  Chief Executive Officer & President 
Age :  56 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Commerce from Waseda  
  University 
Share holding in the Company as of 31 December 2016  
 : None

No.2

ชื่อ   :  นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
อายุ :  อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Business Administration’s  
  from Kobe University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 : ไม่มี
Name :  Mr. Shigetsugu Fukuda
Position :  Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age :  56  years old
Education :  Bachelor’s Degree in Business Administration’s  
  from Kobe University
Share holding in the Company as of 31 December 2016  
 : None

No.3

ชื่อ   :  นายจิโร่ นิชิยาม่า
ต�าแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 41 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science  
  from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 : ไม่มี
Name  :  Mr. Jiro Nishiyama
Position :  Executive Officer & Senior Vice President
Age :  41 years old
Education :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science  
  from Keio University 
Share holding in the Company as of 31 December 2016
 : None

No.4

ชื่อ : นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 47 ปี 
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Social Sciences from  
  Hitotsubashi University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 : ไม่มี
Name : Mr. Tadahiko Sugio
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 47 years old
Education          : Bachelor’s Degree in Social Sciences from  
  Hitotsubashi University
Share holding in the Company as of 31 December 2016  
 :  None

No.5

ชื่อ   :  นายโค โทจิม่า
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science  
  from Hokkaido University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name :  Mr. Ko Tojima
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  56 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science  
  from Hokkaido University
Share holding in the Company as of 31 December 2016  
 : 5,000 shares or 0.00%

No.6

ชื่อ   :  นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา :  ศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศลิปศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 : ไม่มี
Name :  Mrs. Montha Kasadesinchai
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  51 years old
Education :  Bachelor’s Degree in English from Thammasat University
  Master’s Degree in Industrial & Organizational Psychology  
  from Thammasat University 
Share holding in the Company as of 31 December 2016  
 :  None
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No.7

ชื่อ : นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา : วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 : 13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name : Mr. Somruk Likitcharoenphan
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 51 years old
Education : Bachelor’s Degree in Industrial Engineering   
  from Chulalongkorn University 
  Bachelor’s Degree in Computer Science  from  
  Mahidol University
Share holding in the Company as of 31 December 2016  
 : 13,600  shares or 0.00%

No.8

ชื่อ : นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
  สาขาวชิาเอกกฏีวทิยา จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 : ไม่มี
Name : Mr. Watchara Pingsuthiwong
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 59 years old
Education : Bachelor of Science’s Degree in Entomology  
  from Kasetsart University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
 :  None

หมายเหตุ : *  นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
 **  นายเออิจิ ฮามาดา ได้เกษียณอายุ และพ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ในวันท่ี  
  29 มีนาคม 2559
 ***  นายโค โทจิม่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
 **** นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ ได้เกษียณอายุ และพ้นจากต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันท่ี  
  1 เมษายน 2559
Remark :  *  Mr. Shigetsugu Fukuda has been appointed as Chief Financial Officer & Executive Vice President since March 29, 2016.
 **  Mr. Eiji Hamada retired from the position of Chief Financial Officer & Executive Vice President on March 29, 2016.
 ***  Mr. Ko Tojima has been appointed as Executive Officer & Senior Vice President since July 22, 2016.
 ****  Mr. Pairoj Punyavut retired from the position of Executive Officer & Senior Vice President on April 1, 2016.
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

เลขานุการบริษัท  / ส�านักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office

นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท  / หัวหน้าส�านักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij 
Corporate Secretary / Legal Head

ด้านทรัพยากรมนุษย์ / ส�านักตรวจสอบภายใน
Human Resources Group / Internal Audit Office

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai            
Executive Officer & Senior Vice President

นายไพฑูรย์ อินอุทัย 
ผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบภายใน  

Mr. Phaitoon Inuthai 
General Manager - Internal Audit Office

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group

นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Tadahiko Sugio 
Executive Officer & Senior Vice President

นายสุรวิชญ์ เจียรพงษ์ 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานวางแผนองค์กร

Mr. Suravich Chearapong 
General Manager - Corporate Planning Division

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป 

Mr. Nuttakorn Chitraphan
General Manager - General Affairs Division

นายกริช กัจฉปานันท์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Kritch Katchapanan
General Manager - Information Technology Division

ด้านจัดซื้อ
Procurement Group

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Jiro Nishiyama
Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท ตั้งควิวิช 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

Mr. Thananat  Tangkavivit 
General Manager - Procurement Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Shigetsugu Fukuda
Chief Financial Officer & Executive Vice President

นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Tadahiko Sugio 
Executive Officer & Senior Vice President

นางวิภา วิชาผลไชยกุล  
ผู้อ�านวยการ สายงานบัญชี

Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul 
Vice President -  Accounting Division

นางลักษมี หิรัญญะวณิชย์ 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Mrs. Luksami Hirunyavanich 
General Manager - Finance Division
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ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Commercial Group / Marketing and R&D Division

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Watchara Pingsuthiwong 
Executive Officer & Senior Vice President

นายกิจ ประเสริฐชัย  
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย

Mr. Kit Prasertchai  
General Manager - Sales Division

นางมาลี ด้วงดนตรี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการขาย

Mrs. Malee Duangdontee 
General Manager - Commercial Operation Division

นายสุภัค เหล่าดี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

Mr. Supuk Laudee
General Manager - Marketing and R&D Division

ด้านการผลิต
Production Group

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้จัดการโรงงาน

Mr. Somruk Likitcharoenphan
Executive Officer & Senior Vice President and 
Plant  Manager

นายพลจักร มิ่งมหากุล
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Poljak Mingmahakul
Senior General Manager & Deputy Plant Manager

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Boonchai Kokietpitak 
General Manager - Operation Support Division

นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Nares Tunpichai
General Manager - Production Management Division

โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

Mr. Somruk Likitcharoenphan
Executive Officer & Senior Vice President and Plant Manager

นายสมพงค์ เลิศวิริยะพันธ์  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Sompong Lerdviriyapan  
Senior General Manager & Deputy Plant Manager 

นายเฉลิมพล สมาคม
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Chalermphol Samarkhom
General Manager - Operation Support Division

นายพลจักร มิ่งมหากุล
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Poljak Mingmahakul
General Manager - Production Management Division

สาขาย่างกุ้ง
Yangon Branch

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ko Tojima 
Executive Officer & Senior Vice President
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 1.  การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company, Subsidiary  
 Companies and Associated Company

ที่
No.

รายนาม
Name

TCCC

บริษัทย่อย
Subsidiary  Companies

1 2 3 4

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ
Mr. Yoshiaki Ichimura X

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki 0// X X X /

3 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda // / /

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama //

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Miss Kanokporn  Aungsoontornsarid /

6 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn /

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul #

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn #

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich #

10 นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
 Mr. Tadahiko Sugio /// / / /

11 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai /// /

12 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan /// /

13 นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima /// 0

14 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong ///

บริษัทย่อย /Subsidiary Companies
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด  

MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

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

3. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

4. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

หมายเหตุ :   X = ประธานกรรมการ #  = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 ///  = เจ้าหน้าที่บริหาร //  = กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร   
 /  = กรรมการ 0  = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Remark : X  = Board Chairman, # = Independent Director & Audit Committee Member,
 ///  = Executive Officer, //  = Director & Executive Officer,  
 /  = Director 0  = President and Chief Executive Officer

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
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2. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ�าปี 2559
    Details of the 2016 Board of Directors Meeting Attendance

ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
In 2016, the company held 7 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow.

ที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง 
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5 6 7

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*

ประธานกรรมการ
Director &Corporate Board Chairman

-   X  X 

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

      

3 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ**
Mr. Shigetsugu Fukuda**

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

-      

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

      

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director 

      

6 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
 Director

      

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

      

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

      

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

      

10 นายมาซาโตะ ทาเคอิ***
Mr. Masato Takei***

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

 - - - - - -

11 นายเออิจิ ฮามาดา****
Mr. Eiji Hamada****

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

 - - - - - -

หมายเหตุ :  =  เข้าร่วมประชุม     X = ไม่เข้าร่วมประชุม - = ลาออก/ยังไม่ได้รับต�าแหน่ง
  *  นายโยชิอากิ อิชิมูระ เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
  ** นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ เข้ารับต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
  *** นายมาซาโตะ ทาเคอิ พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
  ****  นายเออิจิ ฮามาดา ได้เกษียณอายุ และพ้นจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559

Remark :  = means Attended X = means Absent    - = means Resigned/not in position
  *  Mr. Yoshiaki Ichimura has been elected to be the company Director & Corporate Board Chairman since March 29, 2016.
  **  Mr. Shigetsugu Fukuda has been elected to be the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President  
   since March 29, 2016.
  ***  Mr. Masato Takei resigned from the position of the company Director & Corporate Board Chairman on  March 29, 2016.
  ****  Mr. Eiji Hamada resigned from the position of the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President on   
   March 29, 2016.
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ล�าดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

กรรมการ
Directors

กรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

54,000 -

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

732,000 -

3 นายชิเกะซึกุ  ฟุคุดะ***
Mr. Shigetsugu Fukuda***

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

36,000 -

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

599,200 -

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director

222,000 -

6 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn 

กรรมการ
Director

222,000 -

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

542,000 620,000 

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

432,000 480,000 

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

432,000 480,000 

10 นายมาซาโตะ ทาเคอิ**
Mr. Masato Takei**

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

204,000 -

11 นายเออิจิ ฮามาดา****
Mr. Eiji Hamada****

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

672,000 -

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส�าหรับปี 2559
     Remuneration of Directors and Executives in the year 2016

ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�าหรับปี 2559 มีจ�านวนรวม 5.7 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน  
(2) ค่าบ�าเหน็จกรรมการ และ (3) เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ 
แต่ละท่านมีดังนี้
Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2016 amounted to a total of THB  5.7 million, which included  
(1) monthly remuneration (2) Director Bonus remuneration and (3) Audit Committee Meeitng Allowance (for Audit Committee). Details of these 
are given below:

ค่าตอบแทนอื่นๆ      :  ไม่มี
Other  remuneration  :  None

ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  :  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�าหรับปี 2559 จ�านวน 12 ท่าน ** มีจ�านวนรวม 44.1 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน 
   รายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
Monetary Remuneration  :  Remuneration of The Executives in the year 2016 for 12 persons ** amounted to a total of THB 44.1 million, which  
   included (1) monthly salary and (2) other benefits
ค่าตอบแทนอื่นๆ      :  ไม่มี
Other  remuneration  :  None

หมายเหตุ :   *  นายโยชิอากิ อิชิมูระ เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
 **  นายมาซาโตะ ทาเคอิ พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
 ***  นายชิเกะซึกุ  ฟุคุดะ เข้ารับต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
 **** นายเออิจิ ฮามาดา พ้นจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
Remark : *  Mr. Yoshiaki Ichimura has been elected to be the company Director & Corporate Board Chairman since March 29, 2016.
 **  Mr. Masato Takei resigned from the position of the company Director & Corporate Board Chairman on  March 29, 2016.
 ***  Mr. Shigetsugu Fukuda has been elected to be the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President since March 29, 2016.
 **** Mr. Eiji Hamada resigned from the position of the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President on  March 29, 2016.
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและการบรหิารจดัการด้วยความโปร่งใสซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่
ด ีมีคณะกรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีวสิยัทัศน์ รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธบิายเหตผุลได้ รบัผิดชอบในการปฏบัิตหิน้าท่ี 
มีความยุตธิรรมและซ่ือสตัย์ มกีารด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคมุและถ่วงดลุอ�านาจ เพ่ือให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 ในการด�าเนนิกจิการ บรษัิทได้ปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดสี�าหรบับรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลมุเนือ้หา 
5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซ่ึงจะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และม่ันใจในการลงทุนในบริษัท โดยก�าหนดนโยบายและการ
ด�าเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมี
ส่วนแบ่งในผลก�าไร และเงนิปันผลอย่างเท่าเทียมกนั สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น สทิธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการ
รับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชมุ อีกท้ังเพ่ิมช่องทางให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเรว็ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทและจัดส่งเผยแพร่ส�าเนา
รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุ
วตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี ้ยังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้ส่งค�าถามและเสนอวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้
 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจ�าปี 2559 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย บริษัทยังได้จัดเตรียมของว่างและของที่
ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซ่ึงรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม และมีเจ้าหน้าท่ีของส�านักท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเร่ิมประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนให้ผูถ้อืหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้อืหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผูถ้อืหุ้นได้ซักถามข้อสงสยัต่างๆ ต่อท่ีประชุมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 ส�าหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
 ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี
การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
 นอกจากนี ้บรษัิทจดัให้ผูล้งทุนรายย่อยท่ีสนใจในกจิการบรษัิทเข้าเย่ียมชมกจิการตามความเหมาะสมและสามารถตดิต่อขอข้อมูลของบรษัิทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ โดยด�าเนนิการประชุมผูถ้อืหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสยีงตามล�าดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม ในการออกเสยีง ผูถ้อืหุ้นจะมีสทิธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ  เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งค�าแนะน�า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 
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 ส�าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีต้องการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจ�าปีสามารถท�าได้โดยเสนอรายช่ือพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้  
 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในท่ีเกี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในท่ีได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้ก�าหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ท�าให้ผูถ้อืหุ้นไม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยผูท่ี้ได้รบัทราบข้อมลูภายในของบรษัิทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้แก่ผูอ่ื้นเว้นแต่เป็นบุคคลท่ีจ�าเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่น�าข้อมูลดงักล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเครอืญาติ บรษัิทได้จดัพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดงักล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
เม่ือบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และบริษัทได้จัดอบรมเนื้อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี้แก ่
ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย บริษัทยังมีข้อก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัทท�าการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้  
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท เม่ือแรกเข้ารับ
ต�าแหน่งและต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ตามข้อก�าหนดและข้ันตอนปฏบัิตท่ีิระบุไว้ในพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ด้วย ส�าหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้
ข้อมูลภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
 ในกรณขีองการท�ารายการเกีย่วโยงนัน้ บรษัิทได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการเข้าท�ารายการเกีย่วโยงกนัไว้ในตารางอ�านาจอนมุตักิารท�าธรุกรรมของ
บริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ 
บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมัติคณะกรรมการหรือขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีโดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม  
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย 

3) สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า
เพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านความปลอดภยัและสขุอนามัยในการท�างาน บรษัิทดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั และเอือ้ต่อการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงงานของบรษัิท โดยมข้ีอบังคบัเกีย่วกบัการท�างานของบรษัิทเรือ่งความปลอดภยัในการปฏบัิตงิานซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏบัิตท่ีิเข้มข้นกว่า
มาตราฐานท่ีกฎหมายก�าหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุด
เนื่องจากการท�างานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย  
 ด้านพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ  บรษัิทได้จดัให้มแีผนหลกัสตูรการอบรมและสมัมนาประจ�าปีท่ีเหมาะสมแก่พนกังานแต่ละคนโดยส�ารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีก�าหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความส�าเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการท�างานซึ่งได้ก�าหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิง
จากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�า
ปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจส�าหรับ
พนักงานและคนในครอบครัวท่ีเสียชีวิต และอ่ืนๆ รวมถึงโบนัสประจ�าปีให้แก่พนักงานซ่ึงจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพ่ือพิจารณา
ด�าเนินการต่อไป
 ด้านสิทธมินษุยชน ในประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมของบรษิทัได้ก�าหนดไว้เป็นหลักการส�าคญัถงึการเคารพต่อสิทธแิละเสรภีาพสว่นบคุคล ไม่แบ่ง
แยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธ์ุ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่า
กรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศการท�างานท่ีดี 
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 3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัท
ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมท้ังในเรื่องคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบของสินค้าโดยบริษัทจะจัดส่ง
สินค้าท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ท้ังยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าท่ีจัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�าไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย 
บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจ
สอบรายช่ือของคู่ค้าว่าอยู่ในรายช่ือท่ีถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมท่ีท�ากับคู่ค้าไม่มีลักษณะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้ 
การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้
จัดหา Supply Chain บริษัทจะท�าสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 
 3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ท�าข้อตกลงใดๆ ท่ี
เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�าใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�าตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�าความตกลงร่วมกัน
ก�าหนดราคา
 3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
ก�าหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดท�าแผนประจ�าปีในการพัฒนาสังคม 
ชุมชนและสิง่แวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทได้รเิริม่โครงการต่างๆ ท่ีช่วยลดมลภาวะและใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ เช่นโครงการโรงงานพลงั
ความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและ
อนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการ
และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย
 หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�าการคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อ�านาจ
รฐัเพ่ือประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถงึไม่สนบัสนนุการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีรฐัเพ่ือให้บรษัิทได้รบับรกิารตามปกต ิหากจ�าเป็นต้อง
ท�าธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย บริษัท
จัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจ�าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดี ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระท�าผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้อง
เรียนและคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 
 - พนกังานบริษัทสามารถเสนอร้องเรยีนการกระท�าท่ีขัดต่อกฎระเบียบของบรษัิทหรอืเสนอความคดิเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคบับัญชาคอืผูจ้ดัการท่ัวไป
หรอืเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ หรอืหากพนกังานรูส้กึไม่สะดวกหรอืไม่สบายใจ พนกังานสามารถร้องเรยีนหรอืเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อ
มีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเพ่ือสอบสวนหาหลักฐาน
แล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าส�านักกฏหมายจะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็น
ทราบถึงการด�าเนินการต่อไป
 - นอกจากนี้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ สามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งข้อร้องเรียนไปท่ีอีเมล์ compliance@ 
thaicentral.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ที่อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 
15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรงเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 บริษัทได้ก�าหนดแนวทางวธิกีารพิจารณาข้อร้องเรยีนรวมถงึบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏบิตั ิและในการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ
บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบ
เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บรษัิทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและท่ัวถงึ ท้ังรายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปตลอดจนข้อมูลส�าคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์  
02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
 4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายช่ือ ประวัติ  
การถอืหุ้น บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 
ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
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 4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 
 4.3 บริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดท�ารายงาน 
การมีส่วนได้เสียของกรรมการเม่ือได้รับแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกปีจะมีการ 
แจ้งเตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 4.4 จ�านวนเงนิค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคยีงจากค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�าหรับปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
แล้ว
 4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบที่ต้องค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม 
รับผดิชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้น รวมท้ังประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 1) คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารบริษัทได้
ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบท้ังหมด กรรมการทุกท่านต้องมคุีณสมบัติตามพระราชบัญญติับรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท
ก�าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอก 
อีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ    ประธานกรรมการ
 2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ   กรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 4. นายจิโร่ นิชิยาม่า    กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์   กรรมการ
 6. นายสุวิช สุวรุจิพร    กรรมการ
 7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง แต่ละ
ครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดท�าเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการ
ผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัท
และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น      
 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏบัิตงิานระหว่างคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร มกีารก�าหนดระดบัอ�านาจด�าเนนิการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิงการก�าหนดอ�านาจทางการเงนิอย่าง
ชัดเจน 
 3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย โดยก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการยังได้ตระหนกัถงึการปฏบัิตติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ จงึได้ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานเรือ่งท่ีส�าคญัต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด
 6. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนให้ด�าเนนิกจิการของบรษัิทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมอี�านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
 7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจรยิธรรมท่ีด ีเพ่ือให้เกดิความโปร่งใส 
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่ง
ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. 
คือ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญบริษัท

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนนุให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรอืเข้าร่วมหลกัสตูรพัฒนาความรูค้วามสามารถของกรรมการโดยในปี 2559 
มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  227/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Ethial Leadership Program (ELP) 4/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 1/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรกเม่ือเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รบัแต่งตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ต่อได้ ส�าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ
 โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม
 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
  7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
   1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   3) การปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท
   4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
   7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
   8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
 บริษัทมีส�านักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนินงานของสายงาน
ต่างๆ โดยส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายใน พร้อมท้ังวางแผนการตรวจสอบและตดิตามให้มกีารปฏบัิตติามแผน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การด�าเนนิงานของบรษัิท เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผล ส�านักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ก�ากับดูแลส�านักงานตรวจสอบภายใน

 3) คณะกรรมการบริหาร
 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพ่ือท�าหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีบริหารจ�านวน 8 ท่าน  
โปรดดูหน้า 54

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. บรหิารจดัการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนมัุติในเรือ่งส�าคญัๆ เป็นลายลกัษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง
อ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการตดัสนิใจในประเดน็ท่ีส�าคญัต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 
 3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประธานกรรมการบรษัิท ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท้ังนีมี้การแยกอ�านาจหน้าท่ีระหว่างกนัอย่างชัดเจน 
ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทได้มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการรายงานการด�าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญได้
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 4) คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 คณะกรรมการระเบียบปฏบัิติเป็นคณะกรรมการท่ีถกูจดัตัง้ข้ึนตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏบัิตขิองบรษัิท (Compliance Program) เพ่ือท�าหน้าท่ีในการพิจารณา
เนื้อหาและก�ากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและก�ากับการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในประมวลอย่าง
เคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดม่ันใน
มาตรฐานทางจรยิธรรมในระดบัสงูและป้องกนัมิให้มีการกระท�าท่ีผิดกฏหมายหรอืผิดต่อนโยบายของบรษัิท อันเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถอืหุ้นและนกัลงทุน
ทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของ
บริษัท การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในเนื้อหา และน�าไปใช้ปฏิบัติในการ
ท�างาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระท�าที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 
 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่   เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร    เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 3. หัวหน้าส�านักกฎหมาย  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ
อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
 2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระท�าใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
 3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�าเป็นเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�าเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือด�าเนินการตามนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่, เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้ช่วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 3. หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยงและให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุง
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท  
เพื่อด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 1) คณะกรรมการบริษัท
 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 
1 คน 
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 บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด       
ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น โดย
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ�าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่         
 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งหระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น 
ข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 ข้อบังคับบริษัทยังก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ
 เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอ่ืนใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลท่ีไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
 เมื่อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของ
บริษัท รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้
รับทราบ

 2) กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ 28/2551 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3) คณะกรรมการบริหาร
 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและเจ้าหน้าท่ีบรหิารของคณะกรรมการบรหิารหลงัจากการประชุมสามัญประจ�าปีซ่ึงจะมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในกรณีที่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
เข้าด�ารงต�าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

 4) การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 ส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจกรณีที่ส�าคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน การได้
มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบับริษัท นอกจากนี ้ระบบบัญชีของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐานเดยีวกนั
กับบริษัทเพื่อใช้จัดท�างบการเงินรวม

 5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผล
ประโยชน์ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
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 5.1 บริษัทได้จัดท�าและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในก�าหนดอยูแ่ละจดัให้มีการอบรมประจ�าปีในหัวข้อดงักล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมอืชือ่รบัทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 
 5.2 ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�าข้อมูลภายใน
ท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้
บรหิารจะต้องงดการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรวมถงึข้อมูลส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิท
ให้แก่สาธารณชน
 5.3 ส�าหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้น�า
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง
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1. Corporate Governance Policy

 Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) is well aware that good corporate governance and transparent management will 
increase the company’s competitive capability and management efficiency, which will be the key to long-term success and growth of the organization. 
TCCC thereby arranges the management system with ethical principles of having competent Board of Directors and management equipped with vision, 
accountability, explainable rationale, responsibility, fairness and integrity, transparency as well as the creation on control mechanism and balance of 
power. The Company’s Board of Directors will jointly take care, recommend and improve every system to operate according to the set policy and 
strategies, the respect for rights of all shareholders and stakeholders with equitable treatments, which would be the key factor maximizing the  
Company’s value and the returns to shareholders. 
 The Company duly complied with the principles of Good Corporate Governance for Listed Companies announced by the SET in these  
following five topics:
 1. Rights of Shareholders
 2. Equitable Treatment to Shareholders
 3. Concern of Stakeholders’ Roles 
 4. Disclosure and Transparency
 5. Responsibilities of the Board

 1) Rights of Shareholders
 The company is highly aware of and always place importance on the rights of shareholders in order to encourage their trust and confidence 
in investing with the Company. Therefore, the Company has issued policies and guidelines to maintain the equal basic rights to every shareholder in 
compliance with the Articles of Association of the Company and related laws. For example, the shareholders have the right to receive profits/dividends 
equally, the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the right to appoint a proxy to attend and vote on their behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders, the right to express their opinions and ask questions to the Board, and the right to receive sufficient and up-to-date 
information, and the right to be treated in equitable when buy back shares is conducted by the Company. Moreover, the Company has implemented 
the suitable management in effective manner.
 In conducting the shareholders meeting, the Company sufficiently disseminated meeting notices and relative meeting documents to every 
shareholder in advance and has provided assistance to shareholders in the shareholders meeting; moreover, the Company has posted the meeting’s 
information on the Company’s website for the shareholders to rapidly access to it, and sent the copy of the meeting report to the shareholders within 
reasonable time. In addition, the meeting notice was specified each agenda with its reason, objective, and the directors’ opinion clearly. Besides, the 
Company provided opportunity to the shareholders to submit questions or propose additional agendas to be considered in the meeting in advance by 
sending such question or additional agenda directly to the Company or via the Company’s website.
 For the 44th Annual General Meeting of 2016, it was held on 29 March 2016 at The Banyan Ballroom, the Banyan Tree Bangkok Hotel, South  
Sathorn Road, Bangkok, where it was located in the city of major transportation zone that the shareholders could conveniently travel to; moreover, 
snack breaks and souvenirs were also provided to the shareholders.
 In the meeting, directors including Chief Executive Officers attended the meeting, which presided by the Corporate Board Chairman, and had 
the lawyer of external law firm count and check the vote. Before the meeting had begun, the Chairman had informed the method of voting and vote 
counting, and, during the meeting, the Chairman gave the opportunity in reasonable and sufficient time to the shareholders to ask any questions to 
the Board.
 For election of directors in the meeting, the Company proposes directors to be elected individually; thus, give chance to the shareholders to 
actually elect director whom they wish.
 The Company recorded and noted the meeting thoroughly, and posted on the Company’s website so that the shareholders could examine 
the correctness. Besides, the Company regularly disseminates information under the Regulations to shareholders in a timely manner in order to  
support their effective decision-making through the Stock Exchange of Thailand (SET)’s channel including the Company’s website.
 Moreover, the Company clearly discloses structure of revenue and shareholding in subsidiary and associated companies in the annual report 
and 56-1 Form, so the shareholders could be confident on the transparent and auditable operation. The Company has neither cross-holder structure 
nor pyramid-holder structure. 
 Last but not least, the Company appropriately arranged plant-site visit for interested investors and the Company’s information can be obtained 
directly from Corporate Secretary.
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 2) Equitable Treatment to Shareholders
 The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness by arranging transparent 
and efficient Annual General Meetings of Shareholders by running the meeting and holding votes in accordance with the sequence of the meeting 
agenda as notified in the invitation letter, and ensuring one share for one vote to every shareholder. For a shareholder, who is unable to attend the 
meeting, they could appoint one of the Independent Directors, or any relevant person to attend the meeting and vote. In this regard, the Company 
sends the proxy form A, B and C with the clear requirement of documents, evidence for proxy appointment to the shareholders and instruction of 
filling up the proxy together with the invitation letter, and also they could be downloaded on the Company’s website as well. Moreover, the invitation 
letter and related documents are also provided in English version, and are sent to the foreign shareholders as well.
 Any minor shareholder who wishes to propose the candidate for election of director before the Annual General Meeting of shareholder can 
do so by sending the proposal with resume of the candidate to the Company by mail or via website. The Company has announced this message via 
the SET and on the Company’s website.
 In addition, for the benefit of the minor shareholders, the Company conducts the cumulative voting to give the minor shareholders the chance 
to actually elect director whom they wish.
 To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed inside information for their 
personal benefits, the Company has stipulated this issue in the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics under the category of The 
Company Information as the guideline to prevent any misuse of inside information that would be unjustified to the shareholders by laying that such 
insiders shall not disclose inside information to any persons except for a person who needs to know, and shall not use the inside information for their 
own or for their relatives’ benefit. The Company printed the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics, and distributed to directors, 
management and employees, and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this regard, the Company shall hold the training of 
the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics for directors and employees annually. The Company erects the measure to prohibit  
directors, managements, and employees, who acknowledge the Company’s inside information not to buy or sell the Company’s shares during the 
period of 30 days before publicly disclosure of financial statement or any important information which may affected to the share prices. Furthermore, 
the Company complies with the SET regulation that all directors and the management must report their TCCC shareholding when first appointed to 
the position and disclose on every change in shareholding according to rules and procedures set in the Securities and Exchange Act. B.E 2535. The 
policy and measure taking care on the use of inside information for the directors and management has been stated in the Code of Conduct and  
Ethics under category: Use of Inside Information. In addition, they will strictly take the same procedures according to those set in the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535.
 In the event of related transaction, the Company implements the term and conditions in the Company’s schedule of authority, which complies 
with Tor.Jor. 21/2551 Re. Related Transaction Regulation, announced by Capital Market Supervisory Board, by categorizing the transactions in type 
and value, and consider which procedure should be applied i.e. disclosure to the SET, approval from the Corporate Board or approval from the  
shareholders meeting. The transaction shall be fair and at arm’s length. The Company also disclosure details of the related transaction in the Annual 
Report with clarification of its reason and necessity.

 3) Concern of Stakeholders Roles
 The Company conducts business by adhering to responsibility for the rights of both internal and external stakeholders for sustainable benefits 
which including shareholders, employees, suppliers, competitors, creditors, customers, including society and surrounding community on the basis of 
honesty, fairness and transparency. The Company will not seek any personal benefit which may cause conflict of interests with the Company’s or the 
stakeholders. In order to ensure that fair treatment is provided for each group of stakeholders in accordance with their rights and agreements, the 
Company prescribed the measures for dealing with each group of stakeholders as follows:
 3.1 Shareholders : the Company is committed to responsibility to create the highest satisfaction for shareholders on the basis of sustainable 
growth, continually suitable returns on investment and transparent action along with good corporate governance policy.
 3.2 Employees : the Company values employees as the valuable resource and a key to success of the Company. Therefore, the Company 
endeavors to develop human resource continuously, and also ensure safety and benefit of employees by setting the policy upon these following fields.
 Safety and Health: the Company has policy on work safety and security by setting safety standard operation procedure to create a safe and 
convenient working atmosphere that helps employees work effectively. Especially, at the plant sites, there are safety rules to regulate the work  
mandatory, which they are superior to those stipulated by the laws. All employees, workers and subcontractors must acknowledge and comply with 
them strictly. In this regard, the Company also records accident, injury and leaves affected by works of all employees for making the statistic to be 
disclosed and improve the safety of the work place aiming at the maximum level.
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 Skill and Knowledge Improvement: The Company provides annual training courses and useful seminars to every employee in every division 
based on evaluation of their performance and need. Each employee is scheduled for training courses and seminars in specific average hours, and 
shall be evaluated for the result of training plan.
 Remuneration and Benefits: Stated in the Work Rules, the Company provides a reasonable and fair remuneration and benefits, which it is 
referred to and based on the standard of its industry, to all employees such as salary rate, provident fund, medical allowances, annual physical  
check-ups, accident and life insurances, uniforms, canteen in the plant site, accommodation, transportation, scholarship,  cremation funds of which 
covering to the member family of employees and others including bonus of which depending on the Company’s performance in each year. The  
Company also established Welfare Committee which comprises of representative from employee and the Company. The committee shall consider 
welfare of the employee and propose any improvement (if any) to the Company for consideration.
 Human Rights: Human rights and freedom is stipulated as the basic and fundamental rights in the Company’s Code of Conduct & Ethics. It 
is essential to respect the rights and freedom; no discrimination on ethnics, colors, religious, gender, orientation, age, and social status, etc. The  
Company strongly refuses to child labors, and opposes to all kinds of violations. Moreover, the Company pays attention to the opinions and  
suggestions of employees at every level to construct and improve the good cultural organization and working atmosphere.
 3.3 Customers : the Company focuses on customers’ satisfaction by assuring that customers would receive good quality product at  
reasonable price. Guideline on how to treat the customers is also stipulated in the Code of Conduct & Ethics such as product qualities and product 
liabilities; hence, the Company shall deliver the products with the best quality to the customers only, and the related product information and quality 
are warrantied as well. Moreover, the Company has the policy to keep customers’ information in confidential and will not use or disclose it without  
permission. This policy also strictly applies to all employees.
 3.4 Suppliers / Creditors : Policy and procedure of selecting vendors and supply chain dealers is stipulated in the Code of Conduct & Ethics; 
therefore, the Company shall comply to such policy and procedure to undertake the due diligence for ensuring that vendors and supply chain dealers 
are in a good reputation, able to comply with contractual mandatory, and not on the government watched list. Moreover, the business transaction 
must not against or evade the laws and free from any conflict of interest. In addition, to protect the benefit of vendors and supply chain dealers, the 
Company shall make the non-disclosure agreement on personal information or any other information with them. 
 3.5 Competitors : the Company sets policy and procedures in the Code of Conduct & Ethics relating to free trade and fair competition  
according to international principles under competition practice legal frame of a fair trade competition,  without any agreements that would obstruct 
the business competition or any market manipulation such as flood the market or price listed conspiracy. 
 3.6 Social, Community and Environment : the Company gives high priority towards social responsibilities by stipulating the policy related to 
construct and develop social, community and environment in the Code of Conduct & Ethnics, and also make the annual plan of such scheme of which 
appearing in the social responsibility report. In addition, the Company initiated various projects which help reduce pollution and consume natural  
resources effectively as stated in detail in CSR report which has been disclosure to the public. Moreover, the Company sets up “Community  
Relationship Committee” to co-ordinate regarding safety standard concerning health and environment including cooperate with government sector to 
support on social activities within the community.
 The Company believes that the anti-corruption principal is the most crucial policy for the sustainability growth of business; thus, stipulating 
this policy in the Code of Conduct & Ethics. The Company protests to any bribery and any kind of corruption such as not offering or proposing any 
benefits to any officer or any person who uses the state power for any unlawful fruit in return including not to bribe any officer for any services. In the 
event that a transaction shall be conducted through agents or representatives, the Company shall review their qualification, and the value of such 
transaction shall not be higher than the market price, and all related document of such transaction shall be filed and recorded for the undertake of the 
Company’s internal audit. For the purpose of aforementioned, the Company shall provide the training course of the anti-corruption to all employees, 
which it is a part of human resource development plan.
 Moreover, the Company opens for any interested parties to participate in monitoring the Company’s law compliance, good governance, Code 
of Conduct and Ethics compliance, or any complaints on unlawful action that may constitute corruption. In this regards, the Company provides  
channel for the stakeholder to submit or propose any complaints, opinions and recommendations to the Company as following:-
 An employee can complain any misconduct of the Company’s rules and regulations, or express an opinion to their superior or General  
Manager or Executive Officer. If they feel uncomfortable or inconvenient to do so, they can complain or express to the President via the President 
Hotline. The Hotline is comprised of different channels such as email, letter and telephone, which shall be directly reached the Chairman of  
Compliance Committee or the President. Should the compliant or the opinion has been made, the Chairman of Compliance Committee shall  
deliberate it, and may call for the meeting among the Committee to investigate the evidence and further undertake any reasonable action. 
 Furthermore, employees and any other interested party could complain directly to the Board of Director via email: compliance@thaicentral.
cot.th, or telephone: 02-639-8888 or to the Company’s Secretary at the address of 21/35-46, Thai Wah Tower 1, 15 Floor, South Sathorn Road, 
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120. The Secretary shall gather the complaint and all related details, and circulate them to the Compliance 
Committee or the Board of Directors for further processing.
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 The Company stipulated the guideline of procedure and punishment in the Code of Conduct and Ethics. The Company shall protect the  
employees or the stakeholders who make a complaint or expresses their opinion. Any information related to such employee or stakeholders and 
details of such case shall be kept in confidential and shall be destroyed when the investigation has been accomplished.

 4) Disclosure and Transparency
 The Company gives importance to the disclosure of information which shall be accurate, complete, transparent and comprehensive, in reports 
of both financial and general information, and including the essence of information which may effected to the Company’s share price. Various  
information and news had been disseminated to investors and interested parties through various outlets and media of the Stock Exchange of Thailand 
(www.set.or.th) and the Company’s websites; www.tcccthai.com, and call center 02-639-8888 Ext. 1411 or e-mail address: mailbox@thaicentral.co.th 
which Investor Relations and Public Relations provide services of information and news of the Company’s activities to investors, analysts and  
general public.
 4.1 The Company has disclosed detail of the Company’s information in Annual Report and Form 56-1, such as, shareholding structure of the  
Company, name, biography, shareholding proportion, authority of the Board of Directors and the Audit Committee, the meeting attendance of the 
directors, policy and amount of director remuneration, the Company’s financial position and performance, nature of business and competition, major 
risks, dividend policy, whistle blowing policy, connected transaction, auditor fee and other fee paid to the auditor. 
 4.2 The Company provides fair and equal opportunity for the shareholders and investors to access the Company information. For such purpose, 
the Company has prepared Annual Report, quarterly performance report provided on the Company’s website. In addition, the Management  
occasionally meets the investment analysts. 
 4.3 The Company has stipulated policy that all directors shall report every purchase of the Company’s share including Report of Interest of 
directors upon appointment as a director. In the first Board of Director meeting after the Annual General Meeting of shareholders, such policy shall be 
reminded to the directors for compliance.
 4.4 Remuneration of Directors and Executives, the Company has defined clear and transparent policy with regards to the remuneration of 
Directors by having compared with the director remuneration in the same industry. The remuneration of Directors and Executives for the year 2015 
has already been disclosed under the heading of Directors and Executives Remuneration. 
 4.5 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements and the financial  
information appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles  
recognized in Thailand. Suitable accounting policies have been chosen and applied consistently, with discretion used cautiously and the best estimates 
used. There has also been adequate disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the 
opinion that the Company’s overall internal control systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the credibility of the 
Company and its subsidiaries’ financial statements as of December 31, 2016 that already been disclosed in Annual Report. 

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

2. Sub-Committee

 1) The Board of Directors
 The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the authority of management, The  
Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors, who are appointed 
to be the Audit Committee. All directors shall possess the qualifications according to the Public Company Act B.E. 2535, the Securities and Exchange 
Act B.E. 2535 including rules and regulations of SEC and SET. The Company’s Article of Association states that the Board of Directors shall consist 
of at least 7 directors and there shall be at least 2 Independent Directors and 1 Director from outside. However, there are 3 members of Audit  
Committee at present, which is calculated as 1 out of 3 from the number of directors.
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 The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-
 Three Executive Directors
 Six Non-Executive Directors in which Three directors are Independent Directors and the Audit Committee (1 in 3 of entire Board). List of the 
Board of Directors
 1. Mr. Yoshiaki Ichimura   Corporate Board Chairman
 2. Mr. Kyosuke Sasaki    Director & President
 3. Mr. Shigetsugu Fukuda   Director & Executive Vice President
 4. Mr. Jiro Nishiyama    Director & Senior Vice President
 5. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid   Director
 6. Mr. Suvij Suvaruchiporn   Director
 7. Mr. Suvat Suebsantikul   Independent Director & Audit Committee Chairman
 8. Mr. Opas Sripornkijkachorn   Independent Director & Audit Committee Member
 9. Mr. Kasemsak Masayavanich   Independent Director & Audit Committee Member
 The Board of Director stipulates the policy to support the Company director to attend training or courses to develop competency of directors.    
 The Board of Directors held the Board Meetings in accordance with the yearly advance planned schedule. The Company has sent the notice 
to all directors together with agenda and supporting documents at least 7 days prior to the meeting date. In the year 2016, the Board of Directors held 
7 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed for 
adoption and kept for the concerned parties’ inspection. 

Roles and Responsibilities of the Board of Directors
 1. The Board of Directors participates in setting direction of the Company’s vision, mission, objective, business plans and budget as well as 
supervises the management to conduct operations according to the predetermined strategic plans and budgets, efficiently and effectively, to maximize 
the Company’s value and shareholders wealth. 
 2. The Board of Directors has also established internal control system and monitoring their implementation in a consistent, ever manner. The 
Board of Directors has stipulated a strict segregation of operational responsibilities and duties amongst members of the Board and Management 
clearly defined each aspect of managerial authority, particularly financial authority. 
 3. To carry out duties in accordance with the laws, the objectives, the Articles of Association of the Company, and the resolutions of the 
shareholders’ meetings in good faith and with care to preserve the interests of the Company.
 4. To  determine  vision,  policy,  operational  plan  and  budget  of  the  Company  as  well as to oversee and superintend the  
management to be in line with the assigned policy. The Board of Directors also supervises the performance of the Company’s management by  
requiring them to report on business progress and the Company’s earnings on a monthly basis at the Board of Directors’ Meeting. Furthermore, the 
Board is fully aware of pertinent laws and regulations and requires management to report every important issue related to the Company in order to 
run the business efficiently and correctly.
 5. To consider and approve important transactions, such as new business investment project, asset acquisition or disposition and other 
transactions specified by the law specification.
 6. To appoint or delegate any power to any other persons to conduct the Company’s business subject to the control of and within the time as 
may be specified by the Board, whereby such appointment or delegation of power may, at anytime, be canceled, revoked, withdrawn or amended.
 7. To approve or agree to the related transactions in compliance with the relevant notifications, regulations and guideline of the Stock Exchange 
of Thailand. 
 8.  To consider transaction which may causes conflict of interest with care, reasonable transparency and independence under good corporate 
governance in order to avoid personal benefit or having any relation in financial and/or in person with outsiders which may cause damage to the 
Company. 

The Authorized Director to sign binding the Company
 The directors and the number of them, whom are authorized to sign binding the Company, are from group A: Mr. Kyosuke Sasaki or  
Mr. Jiro Nishiyama, jointly sign with group B: Mr. Shigetsugu Fukuda, in total of 2 directors, and seal of the company.
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Training of Directors
 The Board has the policy to promote and encourage all directors to attend or participate in the directors’ knowledge and skills development 
program. In the year 2016, there are directors who attend the training as follows.
 1. Mr. Suvat Suebsantikul attended the training of Director Certificate Program (DCP), 227/2016, organized by Thai Institute of Director  
Association (IOD).
 2. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the training of Ethical Leadership Program (ELP), 4/2016, organized by Thai Institute of Director  
Association (IOD).
 3. Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid attended the training of Board that make a Difference (BMD), 1/2016, organized by Thai Institute of 
Director Association (IOD).

 2) Audit Committee 
 The Board of Directors has resolved and appointed the first Audit Committee in August 1999, consisted of 3 directors from the Board whose 
fully qualified in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s Audit Committee specification. The term of Audit Committee will be same as the  
Company directors’ term. The Audit Committee member is eligible for re-election. In the year 2016, the Audit Committee consisted of : 
 1. Mr. Suvat Suebsantikul  Audit Committee Chairman
 2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Audit Committee Member
 3. Mr. Kasemsak Masayavanich  Audit Committee Member
 Mr. Opas Sripornkijkachorn is the well – knowledged and experienced in auditing the Company’s financial statements.
 In year 2016, the Audit Committee Meeting was held for 5 times, the details of the attendance are as following:-
 1. Mr. Suvat Suebsantikul  Attended the meeting for 5 times
 2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Attended the meeting for 5 times
 3. Mr. Kasemsak Masayavanich  Attended the meeting for 5 times

Authorities and responsibility of the Audit Committee 
 1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that is accurate and adequate.
 2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine the 
internal audit office’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit office or any other 
unit in charge of the internal audit.
 3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock exchange of Thailand regulations, and the laws 
relating to the Company’s business.
 4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, as well 
as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.  
 5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, follow up to the Stock Exchange of  
Thailand regulations, as well as to ensure that their transactions are reasonable and highest benefit of the Company.
 6. Report on progress of the Audit Committee’s operation frequently as deem appropriate. 
 7. To prepare and disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s  
chairman and consist of the following information:
  7.1 The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member.
  7.2 Opinion of audit committee as to the following,
  1) The accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
  2) The adequacy of the Company’s internal control system.
  3) The compliance with the law on securities and exchange, the Stock Exchange of Thailand Regulations, or the laws relating to the  
Company’s business
  4) The suitability of an auditor.
  5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
  6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
  7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors.
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 8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.
 The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office works independently in auditing 
the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to inspect and review the accuracy and completeness of data  
including assessing an adequate and efficiency of the internal control systems. The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in 
compliance with the objectives to achieve the efficient and effective Company’s operations. Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees 
the Internal Audit Office.

 3) Executive Board
 The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as the 
executive officer. Please see page 54.

Roles and responsibilities of the Executive Board
 1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority in writing in the Schedule 
of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human resources according to plan or budget which is approved by 
the Corporate Board of Directors with strict compliance, honesty and considering the best interest of the Company and shareholders.
 2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to strategy and direction of 
business operation, business plan, budget and resources allocation.
 3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.

Segregation of the Chairman and the President & CEO Positions
 The Chairman of the Board of Directors shall not be the Chief Executive Officer, in order to clearly segregate duties in setting corporate 
policy and daily management. Schedules of Authorities for the Board of Directors is setting for approve on major and material matters. The Company 
operating performance is reported to the Board of Directors Meetings, and the Board is able to review and question the operating performance and 
the management.

 4) Compliance Committee
 The Compliance Committee is set up in accordance with the Compliance Program to act for considering the contents and monitoring the 
application of the Code of Conduct & Ethics which is the fundamental policy covering and governing all business operation of the Company.
 The Code of Conduct & Ethics shall apply to the Company, Directors and all employees; they shall strictly comply with the Code. The practice 
of the Code is based on moral, ethics, and honest principle aiming for all employees to adhere the highest standard of ethic and prevent any conduct 
which breach the law and the Company rules and regulations; thus, it will achieve the trustworthy of the shareholders and the investor. In addition, 
this will promote the sustainability growth of the Company. The content of the Code is categorized in 3 chapters: Our Employees, Our Business 
Conduct and Our Assets and Information. All employees have the duty to study and understand the contents, and shall apply it to any business  
conduct including keep monitoring any business conduct to prevent any violation to the Code.
Compliance Committee is comprised of:
 1. The President  The Chairman of Compliance Committee
 2. Executive Officers  The Member of Compliance Committee
 3. Head of Legal Office The Secretary of Compliance Committee

Roles and Responsibilities of the Compliance Committee
 1. Plans the application and compliance of the Code of Conduct & Ethics in order to achieve the objective, and educate the Code to all  
employees including considers and approves the plan of application and compliance of the Code that proposed by the related divisions.
 2. Provides and monitors the emergency hotline for using in reporting and complaining any unlawful act or any misconduct to the Company’s 
rules and regulations or any doubtful Act. 
 3. Set up the investigation team as deemed fit to finding facts of the illegal acts or the misconduct to the Company’s rules and regulations, 
and deliberate the punishment for those acts including find the appropriate measure to deal with the case, and also prevent occurrence of such case 
in the future.
 4. Educates and trains all employees to understand and acknowledge their duties and responsibilities under the Code of Conduct & Ethics.
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 5) Risk Management Committee
 The Board of Directors have concerned of business risks therefore they have appointed the Risk Management Committee to establish the 
risk management policy for clear and proactive risk management systems which also support for  effective decision making as well as reduce any 
possible loss.  Risk Management Committee has adoptedstandard principles of enterprise risk managementwidely applied in listed companies for 
implementation in the Company.
 Risk Management Committee comprises of the following:
 1. Chief Executive Officer & President - Chairman of Risk Management Committee
 2. Chief Financial Officer & Executive Vice President, Executive Officer & Senior Vice President – Members of Risk Management Committee
 3. Head of Internal Audit Office - Secretary of Risk Management Committee
Roles and responsibilities of the Risk Management Committee
 1. Prescribe policies and suggest measures for the appropriate and efficient management of risks associated with the business operation of  
the Company.
 2. Prescribe risk management and procedures to cover the entire organization.
 3. Review risks and their mitigation measures as evaluated by the risk owners, and provide recommendation for improvement.
 4. Follow up and evaluate the performance in accordance with the organization-wide risk management framework, and regularly review risk 
management policy.
 5. Engage in any other duty as assigned by the Board of Directors.
 Furthermore, Risk Management Committee has appointed the Risk Management Sub-Committee comprising of divisional heads of all busi-
ness units to proceed with risk management in divisional-level, with facilitation and support by Internal Audit Office.
 
3. Recruitment and nomination of director and executive officer

 1) Director
 Appointment and Dismissal of Director
 According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder meeting or the Corporate Board of Directors 
meeting. The Company’s Board of Directors shall consist of at least 7 directors and at least half of which must have residence in the Kingdom.  The 
Board of Directors must have at least 2 Independent Directors and 1 Director from outside.
 The Company’s Article of Association stipulates that the voting of directors shall be Cumulative Voting and the following rules and procedures 
apply:
 (1) Each shareholder shall have votes equal to the number of shares held multiplied by number of Directors to be elected.
 (2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) to elect one or several persons as directors.  In the event of electing 
several persons as directors, he may allot his votes to any such person at any number.
 (3) Persons who gain the highest vote and the following order, equal to the number of directors to be appointed, shall be the Company’s  
directors.  If the number of the following orders of the same vote exceeding the number of directors to be appointed then the Chairman shall a  
casting vote.
 At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office, and the meeting shall vote for the new  
members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired on term may be re-elected.  However, the former 
Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as necessary until the new Board of Directors assumes office.
 In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public  
Company Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. For any vacancy in the Board of Directors as the 
previous mention, the Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification 
under Section 68 of the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of 
such director is less than two months.  The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office only for the remaining 
term of the director whom he/she replaces. 
 The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution to remove any 
director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and entitled to 
vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.
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 Nomination of Director
 In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) who is qualified 
without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate Board of Directors Meeting or 
Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. The Company does not have the Nomination Committee 
for selection of Director(s). 
 If selection of director(s) has been conducted, the Company by the Corporate Secretary shall provide the orientation to the new director(s) with all  
information, rules and regulations related to the Company’s business including the duty under the rules and regulations of a director in a listed 
company. 

 2) Independent Director
 The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a Committee. The nomination 
process has been conducted by consent of the Corporate Board meeting by selecting a person whose qualifications meets the Public Company Act 
B.E. 2535, the Announcement of Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 28/2551 including the relevant of Announcement of Securities and 
Exchange Commission and Stock Exchage of Thailand.

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

 4) Supervision on operation of the subsidiary company and the associated company
 The Company sent the representatives of the Company to hold the position of directors of the subsidiaries and the associated company for 
supervision on operation of those subsidiaries and associated company in accordance with shareholding proportion. The representatives shall  
participate in policy making and take part in significant decision regarding business operation. They also ensure that those subsidiaries and  
associated company comply with rules and regulation of the related regulators i.e. SEC and SET in regards to information disclosure, connected 
transaction, acquisition and sale of asset etc. as the same compliance as the Company. In addition, accounting system of the subsidiaries and the 
associated company shall comply with the same standard as the Company in order to be consolidated in the financial statement. 
 
 5) Internal information usage.
 The Company has stipulated policy in regards to internal information usage as the guideline to prevent any misuse of inside information which 
is unjustified to the shareholders. This is to assure shareholders that directors, management, employees and any relevant insiders will not use  
undisclosed inside information for their personal benefits.
 5.1 The Company prepared the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics which contains topic of Information of the Company 
and Insider Trading and distributed to directors, management and employees, and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this 
regard, the Company holds training of such topic for directors, management and employees. These people shall not use information which they have 
acknowledged from working to seek for unlawful personal benefit.
 5.2 Directors and Executives of the Company shall prepare the report on change of the Company’s securities held and submit it to SEC in 
accordance with Section 59 of Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the directors and executives are prohibit to seek any benefit from  
substantial information which have not yet disclosed publicly including buy and sell the Company’s securities. The directors and executives shall be 
prohibited from buy and sell the Company’s securities within 30 days prior to disclosure to the public of financial statement including any substantial 
information which may impact to the Company’s securities. 
  5.3 The Company subsidiaries shall also comply with the Compliance Program and the Code of Conduct as they have announced these 
regulations as their internal regulation.
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 6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    Remuneration of the Auditor
ส�าหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / For The Year 2016, as of December 31, 2016

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบ
บัญชี

Audit Fee

ค่าบริการ
อื่น

Non-Audit 
Fee

รวม
Total

ค่า
ตอบแทน
ค้างจ่าย
Accrued 
Audit/

Non-Audit 
Fee

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

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

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

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

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

765,910 - 765,910 566,788

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

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

124,000 - 124,000 55,000

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

Myanmar Vigour & Associates Limited - - - -

5 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Ltd.

Myanmar Vigour & Associates Limited - - - -

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

3,239,910 - 3,239,910 1,805,788
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่ส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ท้ังในและต่างประเทศได้น�าแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือน�ามาเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นท่ี
พิสจูน์แล้วว่าการด�าเนนิกจิกรรมใดๆ ขององค์กรโดยค�านงึถงึผลกระทบท่ีจะเกดิต่อตวัองค์กร สงัคมและสิง่แวดล้อมจะช่วยให้กจิการและสงัคมอยู่ร่วมกนัได้
อย่างมีความสุข และน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ด�าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทมาตลอด บริษัทได้จัดท�ารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ

วิสัยทัศน์ของบริษัท 
 “เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย” บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมท่ีจ�าเป็นและขาดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ ์
ในล�าดับต้นๆ ท่ีเกษตรกรเลือกใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังจะเป็นคลังความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย

พันธกิจของบริษัท
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�าหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
 1) มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเพ่ือให้มีคุณภาพสูง และจัดจ�าหน่ายให้แก่เกษตกรในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษัทจะไม่มุ่งจ�าหน่าย
สินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ค�าแนะน�าในการใช้สินค้าของบริษัทให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละพ้ืนท่ีและพืชแต่ละชนิดเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถ
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้เม่ือมีการใช้อย่างสมดลุโดยค�านงึถงึสภาพดนิและพืชแต่ละชนดิเป็นการเฉพาะ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร
แล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินไปด้วย 
 2) บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดรวมถึงจัดการกระบวนการให้ใช้พลังงานให้คุ้มค่าด้วย
 3) บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่รายรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทิศทางสู่ความยั่งยืน
 เกษตรกรรมมีความส�าคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมาก โดยผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรจะใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย  
ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของท่ีจ�าเป็นอ่ืนๆ ในชีวิตประจ�าวัน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมี 
ความรบัผดิชอบท่ีจะต้องผลติสนิค้าท่ีมคีณุภาพเพ่ือช่วยสนบัสนนุการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตรให้มากขึน้ บรษัิทเช่ือว่าการซ่ือสตัย์ต่อลกูค้าโดยการควบคมุ
คณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐานสงูรวมถงึให้ค�าปรกึษาในการใช้สนิค้าให้ถกูต้องจะช่วยให้การเกษตรมปีระสทิธภิาพมากข้ึน เกษตรกรมีชีวติท่ีดข้ึีน ซ่ึงกจ็ะท�าให้
บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมของบริษัท 
โดยการลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ่งที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตที่ยังยืน
ต่อไป 

กรอบการรายงาน
 เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดท�าข้ึนตามแนวทางการจัดท�ารายงานแห่งความย่ังยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัย 
กรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจ�าปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุม
เฉพาะกิจกรรมของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีก�าลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี 

รายงานประจ�าปี 2559
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผูมี้ส่วนได้เสยีเป็นผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิกจิการของบรษัิทในด้านต่างๆ และอาจได้รบัประโยชน์หรอืผลกระทบจากการด�าเนนิกจิการของบรษัิท
ด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วน
ได้เสยียังเป็นส่วนส�าคญัส�าหรบัการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีกด้วยโดยบรษัิทจะประเมินความเสีย่งของกจิกรรมและตดิตามผลกระทบท่ีเกดิข้ึน
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส�ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 

 บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1. พนกังานของบรษัิท เป็นผู้ปฏบัิตแิละด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบรษัิท ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้รบัได้แก่ ค่าจ้างสวัสดกิาร
ต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ช�าระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วย ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้
รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�าไรขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3. ลูกค้า เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ  
การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย 
 4. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์
หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์ 
 5. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�าหน่ายสินค้าและแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็น
ไปตามกฎหมาย การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
 6. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การช�าระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 7. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อ 
สิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

ประเด็นที่ส�าคัญและมุ่งเน้นในการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
 จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและประด็นที่มีความส�าคัญต่อบริษัท บริษัทจึงได้ก�าหนด
ประเด็นที่ส�าคัญและมุ่งเน้นดังนี้
 - คุณภาพของสินค้า
 - กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การให้ข้อมูลความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
 จากนั้นบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นส�าคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัท ว่าเป็น  
“ปุ๋ยเตม็สตูร” การท่ีปุ๋ยมีคณุภาพดจีะส่งผลให้ปรมิาณผลผลติทางเกษตรกรรมเพ่ิม เกษตรกรกจ็ะมีรายได้มากขึน้และช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ให้ดีขึ้น ในการนี้บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้
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 1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 -  ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของ
ปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่
ปุ๋ยผลติส�าเรจ็ผ่านสายพานการผลติ และช่วงท่ี 3 สุม่ตรวจระหว่างท่ีปุ๋ยผลติส�าเรจ็ถกูบรรจลุงบรรจภุณัฑ์ ในการสุม่ตรวจธาตอุาหารในแต่ละช่วงนัน้ พนกังาน
บริษทัจะสุม่เก็บตวัอย่างของปุย๋ทกุๆ 15 นาทจีากสายพานล�าเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทกุ 2 ชัว่โมง) ตวัอย่างทีเ่ก็บได้จะถูกส่งไปทีห้่องปฏิบตักิารของบรษิทั
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยท่ีผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจาก 
สายการผลิตและน�าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งจากสถิติมีเพียงร้อยละ 0.2 ของปุ๋ยที่ผลิตเท่านั้นที่ถูกน�ากลับไปผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า
ของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
 - บริษัทได้จัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยข้ึนท่ีโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพความแม่นย�าในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  
ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงม่ันใจได้ว่าปุ๋ยเคมีท่ีผ่านการวิเคราะห์จาก 
ห้องปฎิบัติการของบริษทัจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�าหน่ายได้

 2. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
 - บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดท้ังปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�าหน่ายในการจัดหา 
สถานท่ีและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซ่ึงจะมีจ�านวนต้ังแต่ 30-200 คนต่อการประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ารุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรได้และวิทยากรจะตอบ
ค�าถามให้ นอกจากนี้บริษัทยังรับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะน�าสินค้าของบริษัทด้วย 
 - บริษัทจัดท�าโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ยางพารา มันส�าปะหลัง ฯลฯ 
โดยใช้ปุ๋ยของบรษัิทให้ถกูต้องเหมาะสมกบัการเพาะปลกูเปรยีบเทียบกบัวธิเีดมิท่ีเกษตรกรปฏบัิตอิยู่ บรษัิทจะคดัเลอืกเกษตรกรผูน้�าท่ีมีความสนใจเข้าร่วม
โครงการ จากนั้นแบ่งพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�าการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้ค�าแนะน�า 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา  
ถกูอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิต  
เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามค�าแนะน�าของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 
 -  บรษัิทจดัท�าวารสารเพ่ือนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ทนการค้า และผูส้นใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คดิมูลค่า 
หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชด�าริ 
ในด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ไขปัญหาเกษตรซึ่งจะเปิด
โอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว  

 3.  การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 -  บริษัทได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงซ่ึงได้แก่การล�าเลียงสินค้าผลิตส�าเร็จเข้าสู่โกดังและการขนถ่ายสินค้าให้
แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย โดยบริษัทได้ติดตั้งระบบ Pallatizer ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แผ่น Pallet รถยกและสายพานล�าเลียงในการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยมี
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุ แทนระบบเดมิซ่ึงเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลือ่นย้ายสนิค้าเป็นหลกั การปรบัปรงุระบบดงักล่าวสามารถช่วยลดความ
แออัดของการขนถ่ายสินค้าลงสู่รถบรรทุกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติในฤดูจ�าหน่ายปุ๋ยลูกค้าจะใช้เวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าประมาณ 6 ชั่วโมง 
โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตันไม่รวมเวลาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกไปตามจุดจ่ายสินค้าแต่ละสูตร เมื่อได้ด�าเนินโครงการ
ดงักล่าวแล้ว สามารถลดระยะเวลาเฉลีย่ในการรอรบัสนิค้าลงเหลอืประมาณ 4 ชัว่โมง และระยะเวลาเฉลีย่ในการขนสนิค้าข้ึนรถบรรทุกลดลงเหลอื 1.8 นาที
ต่อตันโดยลูกค้าไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเนื่องจากสามารถขนสินค้าทุกสูตรได้ท่ีจุดเดียว โครงการนี้จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าลดเวลาในการขนส่งสินค้า
ภายในโรงงานลงได้ถึงกว่าร้อยละ 33 
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 4.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 -  บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน 
ที่โรงงานพระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การ
ไฟฟ้านครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการการผลิตปุ๋ย
เคมีได้ด้วย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว 
เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงาน
ความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการ 
ยังสามารถท�ารายได้ให้แก่บรษัิทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงด้วย บรษัิทเริม่เดนิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมตัง้แต่
ปลายปี 2556 
 -  บรษัิทได้ด�าเนนิโครงการควบคมุคณุภาพของอากาศบรเิวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�าเลยีงวตัถดิุบหรอืสนิค้า
ส�าเรจ็เข้าสูโ่รงงาน อาจจะท�าให้เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมใกล้เคยีงและยังเป็นการสญูเสยีวตัถดุบิจ�านวนหนึง่ด้วย 
บริษัทได้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องก�าจัดฝุ ่นท่ีเรียกว่าระบบ Cyclone ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้การหมุนวนของอากาศเพ่ือให้ฝุ ่นตกตะกอนลงด้านล่าง 
ซ่ึงหลงัจากด�าเนนิการตดิตัง้ระบบดงักล่าวแล้ว สภาพอากาศบรเิวณโรงงานมีฝุน่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บรษัิทยังได้ตดิตัง้ระบบก�าจดัฝุน่ละอองเพ่ิมเติมด้วย
ระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้าจับละอองฝุ่น ท�าให้สามารถก�าจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้  ที่โรงงานนครหลวง บริษัท
ได้จัดท�าป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะท�าการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกวันและแสดงผลที่วัดได้
บนป้ายดิจิตอล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 -  บริษัทด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้จะรณรงค์ให้พนักงานท�าการการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะน�าไปท้ิง โดยบริษัทจะรับ
ซื้อขยะที่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่ก�าหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไป สอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะ
ให้เป็นเงนิ” ท่ีบรษัิทจดัข้ึน เงนิจากการขายขยะรไีซเคลิให้แก่ผูร้บัซ้ือกจ็ะน�ามาหมุนเวยีนรบัซ้ือขยะจากพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี ้บรษัิท
ได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพ่ือให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการด�าเนินโครงการพบว่าโรงงาน
พระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจ�านวน 5.3 ตัน โรงงานนครหลวงสามารถลดการก�าจัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 33 ตันหรือคิดเป็นร้อย
ละ 26 ของจ�านวนปริมาณขยะที่ต้องก�าจัด และสามารถเพิ่มจ�านวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือร้อยละ 68 ของจ�านวน
ขยะรีไซเคิลที่จ�าหน่ายได้ โครงการนี้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะ เพิ่มรายได้จากการขายขยะ
รีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 
 -  ในปี 2558 โรงงานนครหลวงของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 : 2004 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกบัการพัฒนาธรุกจิ และเน้นเรือ่งของการป้องกนัมลพิษและรกัษาสิง่แวดล้อมเป็นหลกั เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึสามารถลดต้นทุน
การผลิตในธุรกิจได้ด้วย ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน ISO 18000 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท�าระบบการ
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรและพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ได้แก่ ลดความเสี่ยงต่ออันตรายและ
อุบัติเหตุต่างๆของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการด�าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย และช่วยสร้างภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กร 
ต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม บริษัทคาดว่าจะทราบผลการรับรองมาตรฐานในเดือนมีนาคม 2560 นี้

 5.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 -  บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นส�าคัญ จึงได้มีการจัดท�าข้อแนะน�าการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความ
ปลอดภยัให้แก่พนกังานและเป็นระยะๆ โดยเชิญวทิยากรผูม้คีวามรูจ้ากภายนอกมาเป็นผูบ้รรยายในหัวข้อต่างๆ บรษัิทยังได้เกบ็สถติอุิบัตเิหตท่ีุเกดิข้ึนภายใน
โรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 ในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 9 คน หยุดงานรวมกัน 114 วัน คิดเป็นความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 127,250 บาท คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 6.35 ต่อหนึ่งล้านช่ัวโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 42.56  
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
 ในการนี้ บริษัทจัดหาล่ามเพื่อสื่อสารให้กับแรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื้อหาของการอบรมด้วย นอกจากนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละสายงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการ
ท�างานรวมถึงข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึน จะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพ่ือจัดท�ารายงานและเสนอต่อคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน
เนื่องจากการท�างานไว้เพ่ือปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซ่ึงจากสถิติในปีท่ีผ่านมา ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการท�างาน
เนื่องจากสาเหตุเดิมเลย
 - บรษัิทให้ความส�าคญักบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ของบรษัิท บรษัิทเช่ือว่ากจิการของบรษัิทจะเจรญิเติบโตอย่างย่ังยืนได้นัน้บุคคลากรของบรษัิท
จะต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและ
ทักษะทางวิชาชีพเช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบรหิารจดัการ ความปลอดภยัในการท�างาน ความเป็นผูน้�า ตลอดจนสิง่แวดล้อม มีหลกัสตูร
ในการฝึกอบรมกว่า 85 หลักสูตร โดยบริษัทก�าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทยังรบัฟังความคดิเห็นของพนกังานในด้านการฝึกอบรมเพ่ือก�าหนดแผนการฝึกอบรมพนกังานให้ตรงกบัความต้องการ
ของพนักงานและบริษัทมากที่สุด สถิติการฝึกอบรมของพนักงานสามารถสรุปได้ดังนี้
 จ�านวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 88.12 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจ�านวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งสิ้น 10,601.05 
ชั่วโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 17 ชั่วโมงต่อปี
 - นอกจากนีบ้รษัิทได้ด�าเนนิโครงการโรงงานสขีาว โดยวตัถปุระสงค์เพ่ือให้สถานท่ีท�างานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพ้ืนท่ี
ปลอดจากยาเสพติด บริษัทจะร่วมมือกับต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีจากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�าหนดวันล่วงหน้า  
หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�าเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�าบัดท่ีโรงพยาบาลท่ีก�าหนดไว้  
ในการบ�าบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�าจนครบระยะเวลาของการบ�าบัด จากนั้นก็จะมีการ 
สุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�าหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�าการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบ
ว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบ�าบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่
พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย

 6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
 เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพ่ิมผลผลติและลดค่าใช้จ่าย บรษัิทร่วมมือกบัสถาบันการศกึษาช้ันน�าของประเทศ
หลายแห่งเพื่อด�าเนินการโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น 
ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่
 - โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าวในแต่ละพ้ืนท่ี ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 -  โครงการการศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมปีระสทิธภิาพในการผลติส้มสายน�า้ผึง้ ร่วมกบัคณะผลติกรรมการเกษตร ภาควชิาพืชสวน มหาวิทยาลยั
แม่โจ้
 -  โครงการศกึษาผลของการใช้ปุ๋ยชนดิต่างๆ ต่อผลผลติของข้าวโพดไร่ ร่วมกบัคณะเกษตรศาสตร์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยั
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 - โครงการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมส�าหรับการเพิ่มผลผลิตยางพาราหลังเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 -  โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน�้ามันที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
 -  และโครงการวิจัยอื่นๆ
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 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด ผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ยและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ โดยตีพิมพ์ใน
วารสารเพื่อนแท้และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร

CSR after process
 - โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร 
 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ
ของสงัคมต่อไปในอนาคต รวมถงึการสร้างการรบัรูแ้ละความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสนิค้า “หวัววั-คนัไถ” ตลอดจนส่งเสรมิภาพลกัษณ์ท่ีดขีองบรษัิท
ต่อสังคมด้วย บริษัทจึงได้จัดทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนท่ีเป็นบุตรหลานของเกษตรกรท่ีศึกษาในช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมี 
ผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�าหรับปีนี้มีทุนการศึกษาจ�านวน 252 ทุนการศึกษา 
ด้วยกัน มูลค่าทุนละ 3,000 บาท ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 5,000 บาท ส�าหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา 
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 At present, the notion of Corporate Social Responsibility or CSR becomes the crucial path way toward sustainable growth of the  
business. It can be seen that the large corporations both domestic and abroad have blended such idea into its business strategy as it has been 
proved that performance of the corporate activities with caution of any impact against the corporation itself, community and environment will 
enhance joyful living between corporation and community, and, finally, it leads to sustainable development of the corporation. 
 Thai Central Chemical Public Company Limited realizes importance of CSR and, hence, always complies with such notion in its day 
to day operation. The Company has prepared the CSR report to publicize such activities to the public.

Vision
  “True friend of Thai agriculturist” The Company will be a part of agriculture which is necessary and cannot be lack of. The Company’s 
product will be the top priority chosen by the agriculturist for increase of production yield as it is a high quality product. The Company, in  
addition, will be a mentor of plantation and enhancement of production yield in order to support the agriculturist.

Mission
 To accomplish the vision, the Company has stipulated the mission as follows. 
 1. The Company will focus on control of manufacturing process for high quality of the Company’s product and distribute to the  
agriculturist in the appropriate price. The Company will not focus on only sale but will provide advice on how to use the product in different 
area and crops because chemical fertilizer can be environmental friendly when well balanced fertilization is made considering soil and crops 
specifically. It is not only production yield enhancement but soil improvement.
 2. The Company will improve production process to have as less as effect to environment including sufficient use of energy.
 3. The Company will support the community around the Company for peaceful living.

Direction toward sustainability
 Agriculture is crucial for Thailand and the world community. Agricultural product will be used as food, clothes, housing, medicine and 
other necessary thing in daily life. As the chemical fertilizer producer, the Company shall be responsible for high quality product for increase 
of agricultural production. The Company believes that honesty to the customer by controlling of production at high level of standard and  
providing advice on use of the product will help enhance efficiency of agriculture. This will promote better quality of the agriculturist and the 
Company will sustainably grow as a consequence. In addition, the Company will not neglect taking care of the community which may affect 
from the Company activities by minimizing pollution, saving energy and developing community in accordance with its needs. This is a  
supportive relationship between the Company and the community which will lead to sustainable growth.

Scope of the report
 This CSR report has been prepared in accordance with the Guideline for Sustainability Report, the Stock Exchange of Thailand by 
using the Integrated CSR Reporting Framework version 2, Thaipat Institute, as a framework. The material in the report covers only the  
activities of Thai Central Chemical Public Company Limited which excludes its subsidiaries.

The Company’s business
 The Company is a producer and distributor of high quality chemical fertilizer with production capacity of 1.2 million metric tons per year.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

รายงานประจ�าปี 2559

90      



ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

Stakeholders
 The stakeholders is the concerning person with the Company activities in many aspects and may affect from operation of the  
Company. Therefore, the Company shall take responsibility to control any activities for generating benefit and minimize any effect as much as 
possible. The stakeholder, moreover, is the important part for strategic planning on sustainable growth. In particular, the Company will assess 
the risk of such activity and monitor any effect happening to the stakeholder including survey needs of the stakeholders, and then the  
Company will plan the strategy, policy or any guideline to address such affect.

 The Company categorizes the stakeholder of the Company into groups as follows.
 1. Staff; Staff performs activities of the Company in accordance with the Company’s policy. Benefit or effect, which will happen, is 
salary, welfare, job promotion, seminar or training and workplace environment.  
 2. Shareholder and investor; Shareholder and Investor buy share(s) of the Company; hence, they share interest with the Company 
performance. Benefit or effect which may happen is consideration in many forms, such as, dividend, profit, loss from the Company performance 
and information disclosed by the Company.
 3. Customer; Customer is a direct stakeholder by consuming the Company’s product. Benefit or effect which may happen is quality of 
the product and services, product information disclosure, non-disclosure of the customer information and after sale service.
 4. Business partner and Supplier; They play an important role in supply chain i.e. supply raw material or provide services in any work 
or project. Benefit or effect which may happen is price of the supply, auction of any project, knowhow or technology transferred. 
 5. Competitor; Competitor is a stakeholder in business competition. Benefit or effect which may happen is fair and legally trade or 
transparent and ethical business operation.
 6. Creditor; Creditor relates to the Company as it has the right to claim against the Company. Benefit or effect which may happen is 
timely payment including any agreed consideration.
 7. Community; Community relates to the Company as it may obtain benefit or effect from the Company’s production, such as, pollution, 
employment in the community, distribution of local goods or community development. 

 Significant and focused issue for CSR
 From analysis of the stakeholders considering the issue which is important to the stakeholders and the issue which is important to the 
Company, the Company has specified the significant issues as follows.
 - Quality of the product
 - Environmental friendly production process
 - Providing information on use of the product
 - Human resources development
 Then the Company has proceeded CSR activity focusing on the above issues.

 Social and Environment Responsibility
 The Company has compiled the Companies’ activities considered as social and environment responsibility and, therefore, shown as 
follows.
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 Responsibility to Consumer
 The Company’s policy focuses on high quality product at or above the standard level. This will assure the customer’s satisfaction and 
confidence in quality of the Company product as “Full Fertilizer Formula”. The good quality fertilizer will increase product yield and will increase 
income of the agriculturist consequently. Finally, the agriculturist will have better standard of living. In this matter, the Company has  
proceeded in accordance with Responsibility to the Customer as follows.

 1. Quality control.
 - In production line, the Company strictly examines the quality of raw material and finishing goods by randomly examined for 3 stages. 
Firstly, the raw material will be randomly examined for quantity of nutrient before going through production line. Secondly, the fertilizer will be 
examined nutrient content after it has been produced and transported to the warehouse. Thirdly, before the fertilizer is packed, it will be  
examined the nutrient content again. In each stage of examination, the Company’s staff will randomly collect the sample every 15 minutes 
from the belt conveyor and once the staff gets 8 samples (or every 2 hours), such samples will be sent to the Company’s laboratory for  
nutrient content analysis. If any sample does not meet the standard of quality, the fertilizer produced in such period will be separated and will 
be sent to reproduction process. From statistic, there is only 0.2% of fertilizer which has been sent to reproduction process. This quality  
control procedure is one of the highest standards of quality control systems in the fertilizer industry. 
 - The Company set up the laboratory for analysis of fertilizer quality at Nakhon Luang plant site and Prapadaeng plant site which are 
the most advance and highly efficient in nutrient content analysis. Both of the Company’s laboratory have been certified ISO/IEC 17025 : 2005 
standard for fertilizer analysis from Department of Science Service, Ministry of Science and Technology. Hence, it can be assured that fertil-
izer examined by the laboratory will meet standard of industrial quality. Furthermore, the Company laboratory is now certified as the certified 
laboratory for fertilizer analysis from Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Any fertilizer traders can use the 
result of fertilizer analysis by the Company’s laboratory to register with Department of Agricultural for trading.  

 2. Information disclosed to the agriculturist
 - The Company arranges the farmer meeting every week through the year to provide the farmer knowledge relating agriculture in 
various topics. The meeting will be co-arranged by the dealer which will be responsible for finding the venue of the meeting and inviting the 
participants around 30-200 persons per session. The meeting will be arranged in different areas covering all parts of Thailand and it is free of 
charge. The topic in the meeting will cover agricultural knowledge, such as, how to grow plants, soil fertility, treatment for plant decease,  
fertilizer usage etc. The speaker will be the Company staff. The participants are welcomed to ask question and the speaker will answer  
accordingly. In addition, the Company has been invited from many organizations, institutes or traders who wish the Company to give a lecture 
or participate in the event to introduce the Company product.     
 - The Company conducts the Demonstrating Plot Project which gives chance to the agriculturist to actually try plantation of rice, onion, 
garlic, rubber tree, cassava and other plants by using the suitable fertilizer formula of the Company in comparison with the old way of  
plantation which has been conducted previously. The Company will select the leading agriculturist who is interested in the project and he/she 
shall allocate some area to be the demonstrating plot. Then he/she shall use the Company’ fertilizer with the demonstrating plot following 
advice of the Company in 4 matters which are right formula, right time, right ration and right method. The Company will provide the suitable 
fertilizer formula for the demonstrating plot 1 bag which normally can be used for area of 1 Rai for free of charge. From the result, 99% of the 
participants agree that production yield of the demonstrating plot which follows instruction of the Company and use the Company’s fertilizerhas 
been increasing.
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Corporate Social Responsibilities (CSR)

 - The Company quarterly publishes Puen Tae Kasetkorn Thai (True Friend of Thai Agriculturist) Magazine distributed to agriculturist, 
governmental unit, dealer and any person who is interested in for free of charge and it also can be downloaded from the Company website. 
The content in the magazine will relate to agriculture in various aspects, such as, the King’s advice on agriculture, plantation of various plants, 
protection of plant decease, soil improvement etc. written by academic, agricultural expertise or the Company staff. It also publishes details 
of much research in relation to appropriate fertilizer formula for each plants conducted by the Company. In addition, there is a column of  
agricultural question answering which give chance to the agriculturist to ask the question and the Company will have the expertise answer it 
accordingly. 

 3. Manufacturing Process Improvement  
 - The Company conducted the Internal Logistic Improvement at Nakhonluang plant site, namely, transporting the products to the 
warehouse and transporting the products to customers or dealers. The Company has installed Pallatizer system using pallets, forklift trucks 
and belt conveyers to transport the products which was controlled by the computer system. The improvement replaced the conventional which 
mainly operates by labors and trucks for the transportation. The improvement resulted in reducing the busy traffic when transporting the  
products to customers’ vehicles. In the high season, the customers may spend 6 hours in average for picking up the goods, and 2.7 minutes 
per ton in average for loading the goods onto the trucks excluding the time for truck moving between the loading stations of each formula. 
After implementation of the project, such pick-up time is decreasing to 4 hours in average, and 1.8 minutes per ton for loading to trucks  
without moving the trucks as all formula of the goods can be loaded at one loading station. In conclusion, this project can decrease the  
customers’ pick-up time in the warehouse by about 33%. 

 4. Environmental preservation
 - The Company has built the Co-Generation Power Plant which generates electricity and heat at the same time at Prapadaeng plant 
site. The electricity generated by the power plant will be consumed in the plant site internally and if there is excess of electricity, it will be sold 
to Metropolitan Electricity Authority (“MEA”). Heat, produced by the exhaust gas of the power plant in addition to electricity, can be used in 
fertilizer production process. Former days, heat was produced by separate gas firing boiler but the Co-Generation Power Plant can use such 
natural gas to produce both electricity and heat. This project, therefore, promotes the Company decrease of energy consumption, production 
cost saving and income generating from sale of electricity to MEA. The operation of the power plant has begun since the end of 2013.
 - The Company has conducted Air Quality Control Project at Phrapradaeng plant site and Nakhon Luang plant site. Normally, in  
transportation process of raw material or finishing good into the plant site, micro dust can be released and it may affect the nearby  
community and environment, also it is loss of the Company. In this project, the Company has installed the dust protection equipment using 
Cyclone System to produce air circulation and makes dust sink to the bottom. After installation of the equipment, the quality of air complies 
with the standard of industry. The Company has also installed additional dust protection equipment using Scrubber Tank System which can 
be able to trap dust with smaller size (smaller than 20 Micron) by using water. Moreover, the Company has installed the information board 
showing air quality at the pier of Nakhon Luang plant site for acknowledgement of nearby community in accordance with environmental  
governance principle. The air quality will be monitored every day and the result will appear on the information board accordingly. 
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 - The Company initiates Garbage sorted out Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site. This project aims to  
motivate staff to sort out garbage before discarding it. The Company will buy garbage which can be recycled at the agreed price, and, after 
that, the recycling garbage will be sold to the purchaser of recycling garbage. This will align with the campaign “Turn garbage into money” 
initiated by the Company. The revenue from the purchase of garbage will be circulated in the Project that is to buy garbage from staff again. 
In addition, the Company has changed garbage containers to be appropriate and enough for the quantity of garbage in the plant site. At  
Prapadaeng plant site, the result shows that there is 5.3 Ton of recycling garbage sold to the purchaser.  At Nakhon Luang plant site the result 
shows that the general garbage to be eliminated decreases by 33 Ton or 26% of the normal quantity and the recycling garbage sold to the 
purchaser increases by 5 Ton or 68% of the normal quantity. This project can help reduce quantity of garbage which pollutes environment, 
decrease cost of garbage eliminated and generate income from sale of recycling garbage. More importantly, it encourages staff to realize 
environmental issue.

 - In 2015, the Company’s NKL Plant was certified ISO 14000 : 2004 Standards (Environmental Management System) which is the 
most trusted by organizations worldwide for managing resources and environment as well as developing business in  the mean  time. The 
Standards mainly emphasized on polluted prevention and green environment in order to reducing any environmental affects including reduction 
of production costs. At the moment, the Company is applying for ISO 18000, which is the industrial standard indicating health managerial 
system, safety of organization and improvement of the process in every aspects such as decrease of risks of damage and accident of  
employees and related person, improvement of business operation to ensure safety, and emphasizing the Company’s image of responsibility 
to all employees, the Company itself and social. The Company anticipates the result of such application for the ISO will be announced by 
March 2017.

 5. Fair treatment for the worker
 - The Company acknowledges safety of the Company’s employee as priority; therefore, having announced Work Instruction to be a 
guideline for working by having the safety standard not lower than the standard set by Department of Industrial Work. The Company holds 
seminar on safety issue periodically and invites an outside speaker to give a lecture. In addition, the Company has collected the statistic of 
accident which occurred in the plants including any injuries caused by work as the following details.
 In 2016, there were 9 times of accidents occurred in the plants. 9 employees and contractors were injured and took leave for 114 days. 
Such incidents were calculated as the total damage of THB 127,250, and Injury Frequency Rate (IFR) of 6.35 per 1 million hour, and Injury 
Severity Rate (ISR) of 42.56 per one million hour.
 In this matter the Company also provides interpreter for foreign workers, such as, Cambodian, in order for them to be able to understand 
the seminar. Every morning before starting work, a short period of 10 minutes will be reserved for a supervisor to perform Safety Talk with their 
subordinates. The safety rules and other interesting matter will be briefed in this period. In working process, if there is any accident,  
investigation will be proceeded and it will be reported to the Safety Health and Environment Committee for improvement of safety measure (if 
any). Statistic of injury caused by work will be also collected for improvement of safety standard of employee. However, in the last years, there 
was none of injury which has happened from the same cause. 
 - The Company gives priority to human resource development. The Company believes that the Company could sustainably grow; the 
employee shall be the quality and professional persons. In this regard, the Company rendered the policy to develop the employees’ skills in 
related areas through the training both in fundamental skills and specific profession skills such as English language, information technology, 
administration and management, safety at work place, leadership, and environment, in total of more than 85 courses. The training course was 
designated to suit the necessity for developing the man powers’ skills and the Company’s strategies. Furthermore, the Company opened for 
the employees to provide opinions toward such trainings in order to design the most suitable course to meet requirement and desire of the 
employees and the Company. Training statistic could be summarized as follows

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
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 The number of employees, who attended the training, was 88.12% of all employees. The total hours of trainings were 10,601.05 hours, 
or 17 hours per person per year in average.
 - In addition, the Company initiated White Factory Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site which aims for a clean 
workplace from narcotic. With cooperation from the police and the office from Department of Administration, the Company randomly tests 
employee’s urine without prior notice. If the result shows that any employee has narcotic in his/her body, the Company will not immediately 
punish him/her. Such employee will be sent to the hospital for rehabilitation program. There will be several session of discussion with a  
therapist, medicine treatment and regular urine test until completion of the program. After that, such employee will be tested in accordance 
with the normal schedule of the project. If the result still be the same, the Company will terminate employment of such employee. Nevertheless, 
from statistic, all employees who completes rehabilitation program, passes the random urine test in every case. At present, no employee found 
narcotic in the urine test. 

 6. Innovation and distribution of innovation obtaining from CSR compliance 
 - For the best interest of the agriculturist in usage of chemical fertilizer, the Company cooperates with various leading educational 
institutes to conduct research in order to search for the appropriate fertilizer formulas with different economical plants. The agriculturist is also 
encouraged to use the outcome of research for their plantation. The examples of research are as follows. 
 - Research on searching of the appropriate fertilizer formula for rice field in different area, cooperating with Department of Soil Science, 
Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province.
 - Research on efficient usage of fertilizer in production of Mandarin cv. Sai Nam Pueng, cooperating with Department of Horticulture, 
Faculty of Agricultural Production, Maejo University.
 - Research on usage of different types of fertilizer with corn yield, cooperating with Faculty of Agriculture Natural Resources and  
Environment, Naresuan University, Pitsanulok Province.
 - Research on efficiency of fertilizer which is appropriate for increase of para rubber production in the lower Northeast, cooperating 
with Faculty of Agriculture, Ubon Ratchanthani University, Ubon Ratchathani Province.
 - Research on comparison of growth and production of palm oil using different fertilizer formulas, cooperating with Maejo University at 
Chumphon, Chumphon Province.
 - Other research
 The Company sponsors all expenditure in conducting research. The outcome of research has been publicized for the agriculturist, 
fertilizer traders and any person who is interested in by publishing in Puen Tae Kasetkorn Thai Magazine and in the seminar or meeting with 
the farmer.

CSR after process
 - Scholarships for farmers’ children
 The Company initiated policy to support and encourage farmers’ children who have an excellent academic record but financial  
limitation. Then, in the future, they become a decent and qualified person to the society. In addition, this activity will create positive perception 
and impression of the trademark “OX-Brand” to the farmers including good image of the Company. In this matter, the Company has arranged  
scholarships for farmers’ children who are studying in the primary school and the secondary school and have an excellent academic result but 
financial limitation. The scholarship will be granted via schools in the northern part and northeast part of Thailand. For this year, there are 252 
scholarships in total and each scholarship worth THB 3,000 for the students in the primary schools and THB 5,000 for the students in the 
secondary schools.

Annual Report 2016

95      



รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดในสาระ
ส�าคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา
/ความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ารายการ

1. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. 
   จ�ากัด (NIM)

1. บรษัิทให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนภายในโรงงานพระประแดง
และแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุสารเคมีและใช้
เช่าท่าเทียบเรือเพื่อ
การขนส่งสารเคมีทางเรือ

11,753,293 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมิน
โดยบริษัทประเมินราคาอิสระ

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์บรรจุสาร
เคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา

1,136,680 อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

3. บริษัทใช้บริการ NIM ในการผสมสารเคมี (ทินเนอร์)  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2,846 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

2. บริษัท เอ็มซี 
   อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด 
    (MC Agro)

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

74,242 ค่าธรรมเนียมค�านวนจากปริมาตรของ
สินค้าที่จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทในอัตรา 0.04 บาท
ต่อ1 ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม

3. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
    (มหาชน) (Metro 
    Systems)

1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ารองข้อมูลของบริษัท
จาก Metro Systems 

2,155,500 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา
/ความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าของ NIM 8,129,782 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการ
ทั่วไป

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จ�ากัด (MC Agro) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา
/ความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group โดย
เป็นการซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

12,476,272 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด
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รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าท�ารายการระหว่างกัน

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ผลิต น�าเข้า ส่งออก และจัดจ�าหน่ายสินค้า
ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร 
พลังงานและแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค 
บริโภค

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท 

2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด (NIM) บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ 
นายเคียวซุกะ ซาซากิ และผู้บริหารของบริษัทด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ 
และนายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

3. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล      
   จ�ากัด (MC Agro)

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมี
กรรมการร่วมกันคือ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
และนายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

4. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
   (Sojitz Group)

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท และรวมถึง
บริษัทในเครือของบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

5. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
   (Metro Systems)

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

เงื่อนไขและนโยบายราคา

 รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นธรุกรรมซ่ึงเกดิข้ึนระหว่างบรษัิทกบับรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั ซ่ึงเป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตแิละตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับ
ที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ส�าหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรอืคล้ายคลงึกนั หรอือาจใช้ประโยชน์จากราคาของผูป้ระเมนิอิสระท่ีว่าจ้างโดยบรษัิทหรอืบรษัิทในกลุม่ ซ่ึงจะได้มกีารน�ามาเปรยีบเทียบราคาส�าหรบั
รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นธรุกรรมซ่ึงเกดิข้ึนระหว่างบรษัิทกบับรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั ซ่ึงเป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตแิละตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับ
การบริการบริษัทได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วจากผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค�้าประกัน เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการด�าเนิน
งานของบริษัท โดยการท�ารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

  ในการอนมัุตกิารท�ารายการระหว่างกนันัน้ ได้มีการก�าหนดอ�านาจในการด�าเนนิการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นหรอื
คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทตามวงเงนิท่ีก�าหนด  ซ่ึงการก�าหนดอ�านาจอนมัุตดิงักล่าวได้มกีารพิจารณาทบทวนอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต 
  ในกรณท่ีีอาจมีรายการระหว่างกนัในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง บรษัิทจะปฏบัิติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ ตามข้อก�าหนด ประกาศ 
และค�าสั่งท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้โดย
เคร่งครดั ท้ังในด้านการขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผู้ถอืหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วน
ได้เสยี และ/หรอืกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว รวมถงึการปฏบัิตติามข้อก�าหนดในกรณี
ท่ีจะต้องมีการด�าเนนิการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกีย่วโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ท่ีส�าคญัของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีก�าหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว  
จะกระท�าไปบนหลักการของความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบทานการท�ารายการระหว่างกนัเพ่ือดแูลและป้องกนัการเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตาม
เงือ่นไขการค้าท่ัวไป อย่างไรกต็ามหากจะมรีายการระหว่างกนัของบรษัิทเกดิขึน้กบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมีส่วนได้เสยี และ/หรอืบุคคล 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ ท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
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 During 2016, the Company and its subsidiaries enter into Connected Transaction with the connected persons and/or juristic persons 
who may have conflict of interest with the Company and its subsidiaries and the Auditor has specified it in Notes of the 2016 Financial  
Statements as of 31 December 2016. Details are as follows.

1. Connected Transaction of the Company

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason 

1. N.I.M Co., Ltd (NIM) 1. The Company let partial area in Phrapadaeng 
Plant Site to NIM to be a location of chemical 
tank and to be jetty for transportation by ship  

11,753,293 The rental rate is the market 
rate appraised by the 
independent appraisal firm

2. The Company provides service in relation to 
chemical storage tank i.e. electricity and water

1,136,680 The service rates are in 
accordance with the actual 
rate charged by electricity 
and water provider 

3. The Company uses NIM’s service: chemical 
mixing and other service

2,846 The fee charged at the rate 
that the provider charges 
from the ordinary 
customers

2. MC Agro-Chemical 
Co., Ltd. (MC Agro)

1. The Company receives royalty fee from 
trademark licensing 

74,242 The fee calculated by the 
quantity of the product sold 
under the trademark at the 
rate of THB 0.04 per 1 liter 
or 1 kilogram

3. Metro Systems 
Corporation Public 
Company Limited (Metro 
Systems)

1. The Company obtained the maintenance 
services of the back-up system for the company 
information from Metro Systems 

2,155,500 The fee charged at the rate 
that the provider charges 
from the ordinary 
customers

2. Connected Transaction of N.I.M. Co., Ltd (NIM) which is the Company’s subsidiary 

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason

1. Sojitz Corporation 
Group

1. Sojitz uses storage service of NIM   8,129,782 The fee charged at the rate 
that the provider charges 
from the ordinary customers
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

3. Connected Transaction of  MC Agro-Chemical Co., Ltd. (MC Agro) which is the Company’s subsidiary 

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason

1. Sojitz Corporation 
Group

1. MC Agro purchases agro-chemical from Sojitz 
Group for many transactions during the year

12,476,272 The purchase price is at the 
market rate

Details of Connected Person

Name Business Relationship

1. Sojitz Corporation (Sojitz) Produce, import, export and 
distribute goods in various 
industries, such as, machine, 
energy, mineral, chemical products 
and consumer goods

Major shareholder of the Company at 43.92% shareholding of 
the paid up capital 

2. 2. N.I.M Co., Ltd (NIM) Rental service of chemical storage 
tank

Subsidiary of the Company with the Company’s 51% of 
shareholding of the paid up capital and has the same director 
as the Company which is Mr. Kyosuke Sasaki and the 
Company’s Executives, Mr. Somruk Likitcharoenphan and 
Mr. Tadahiko Sugio, hold directorship of NIM.

3. MC Ago-Chemical Co., Ltd. 
(MC Agro)

Contain, mix and sell Agro-Chemical 
products

The Company’s subsidiary with the Company’s 99.99 
shareholding of paid up capital and has the same directors 
which are Mr. Kyosuke Sasaki, Mr. Shigetsugu Fukuda and 
the Company’s Executives, Mrs. Montha Kasadesinchai and 
Mr. Tadahiko Sugio, hold directorship of MC Agro

4. Sojitz Corporation Group 
(Sojitz Group)

Sojitz Group shall mean Sojitz Corporation which is a major 
shareholder of the Company with 43.92% shareholding of 
the paid up capital including Companies in its group

5. Metro Systems Corporation 
Public Company Limited 
(Metro Systems)

Computer system service provider The Company and Metro Systems share the same director 
namely Mr. Suvij Suvaruchiporn

Conditions and prices policy 

 The aforesaid connected transactions are transactions which happened between the Company, its subsidiaries and the related  
companies under normal business and general trade condition. The prices policy and loan rate can be bargained according to the market 
condition and, as well, can be compared with prices and interest rate as using with outside persons. In case there is no reference of prices or 
rates, the Company will compared prices of goods and services with outside prices in the same or similar condition or use prices from an  
independent assessor to compare with in a crucial connected transaction.   
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Necessity and reasonability of connected transaction

 The aforesaid connected transactions which happened between the Company including its subsidiaries and connected companies are 
under normal business and general trade conditions. Benefit which arises to the Company is confidence in quality of raw material and  
consistency of raw material procurement. In addition, the Company enjoys convenient and speedy services from expertise in such service 
field. For guarantee, the main purpose is to increase agility of the Company’s operation. All transactions are made for maximum interest of the 
Company.

Measure or procedure in approval of connected transaction

 In approval of entering into connected transaction, schedule of authority for each procedure has been specified clearly. There shall be 
approval from the Shareholder’s Meeting or the Board of Directors or the Executive Board for specified amount of transaction and this will be 
revised regularly to ensure agility of operation. Moreover, the sufficient internal audit system is initiated to ensure that there is no leak of  
benefit or corruption.
  In case there is the connected transaction in the future with conflicting person, the Company shall comply with measure and  
procedure according to notification and order of the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board and the Stock 
Exchange of Thailand strictly including proposal to the Board of Directors and/or shareholders by consideration of the Audit Committee.  
A director who has interest and/or director who is a related person shall not attend the meeting and shall have no right to vote in such  
transaction. In addition, the Company shall conduct accordingly in case there shall be information disclosure in related person transaction and 
obtaining or selling of important asset of the Company or its subsidiaries according to accounting standard specified by The Institute of  
Certified Accountants of Thailand. Measure and procedure in approval of connected transaction shall be conducted based on principle of 
necessity and reasonability including maximum of the Company’s interest.
  In addition, the Audit Committee shall verify the connected transaction in order to check and protect conflict of interest. The  
Company shall disclose connected transaction in Notes to the audited Financial Statement.

Policy or trend of entering into Connected Transaction in the future

 Trend for entering into transaction happening between the Company including its subsidiaries and related company in the future shall 
be still in accordance with the normal business and general trade condition. However, if there is a connected transaction happening with the 
persons who may have conflict of interest or have interest and/or with related persons, the Company shall comply with measures and  
procedures specified by the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand.
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 

1. การควบคุมภายใน                                                                                                                       

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้องค์กร 
เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและเหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน การใช้
ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงานสารสนเทศทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นดังนี้

1.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยให้มีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือให้ความเห็นเกีย่วกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในตามขอบเขต
อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องว่าด้วย
เรือ่งการสอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายท่ีเหมาะสมและมีประสทิธผิล รวมถงึการพิจารณาความเป็นอิสระของส�านกั
ตรวจสอบภายในส�าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.2 กระบวนการควบคุมภายใน   
 กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทได้ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานออกแบบข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงและ 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ฝ่ายบริหารต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยบริษัทได้
จัดให้มีกระบวนการควบคุมโดยแบ่งออกได้เป็นสามส่วนตามความจ�าเป็นและลกัษณะการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่
 1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ (Preventive Control) โดยบริษัทได้ก�าหนดการควบคุมนี้ข้ึนเพ่ือ
เป็นการป้องกนัมิให้เกดิข้อผดิพลาดหรอืความไม่เหมาะสมท้ังหลายท่ีอาจเกดิข้ึนได้ ดงันัน้จงึเป็นการควบคมุท่ีเกดิข้ึนก่อนเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงค์จะเกดิ
ข้ึน ได้แก่ การก�าหนดโครงสร้างกจิกรรมต่างๆให้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างกนัอย่างชัดเจน และก�าหนดตารางอ�านาจอนมุตัติามล�าดบัช้ันในกจิกรรมต่างๆ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
 2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมที่ก�าหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน โดยอยู่ในภารกิจของส�านักตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ก�าหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบในกรณีเร่ง
ด่วนตามที่ผู้บริหารร้องขอให้มีการด�าเนินการตามความจ�าเป็น
 3) การควบคุมในลักษณะของการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก�าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อ
หาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ�้าอีกในอนาคตภายใต้ความเห็นชอบร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

1.3 งานตรวจสอบภายใน
 ส�านกัตรวจสอบภายในของบรษัิท ท�าหน้าท่ีในการปฏบัิตงิานตรวจสอบในกจิกรรมต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนตามลกัษณะธุรกจิของบรษัิทเพ่ือให้เกดิการประเมิน
และติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมต่างๆ ที่บริษัทออกแบบไว้ยังคงมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมการตรวจสอบที่เกิด
ข้ึนได้ถกูก�าหนดข้ึนผ่านแผนงานตรวจสอบประจ�าปีของส�านกัตรวจสอบภายในเพ่ือให้ครอบคลมุความเสีย่งท่ีส�าคญัต่อการด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษัิท 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ท�าหน้าท่ีคอยติดตามดูแลให้การปฏิบัตงานตรวจสอบเป็นไปด้วยความรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กร  

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 คณะกรรมการบรษัิทได้มีการประชมุเพ่ือรบัทราบผลการสอบทานระบบบการควบคมุภายใน เป็นประจ�าทุกไตรมาส ผ่านรายงานของคณะกรรมการ
อิสระและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช โดยมีกรรมการบริหาร
ของบริษัทท�าหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงท�าหน้าที่สั่งการเพื่อการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ 
 โดยสรุปแล้ว ในปี 2559 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการ
ประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีการพัฒนาในลักษณะเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหา
และความเสี่ยงที่จะกระทบต่อองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และบริษัทได้จัดสรรบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการควบคุมอย่างเพียงพอต่อ
การสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ท้ังนีร้วมถงึการจดัสรรบุคคลากรด้านการตรวจสอบภายในเพ่ือตดิตามระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแนวทางการก�ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ (Compliance Committee) 
เพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรม ซ่ึงใช้ยึดถอืเป็นแนวทางปฏบัิตสิ�าหรบักรรมการบรษัิทและพนกังานบรษัิททุกคนเป็น
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีสามารถก�าหนดทิศทางการประพฤตปิฏบัิตท่ีิดขีองบุคคลากรภายในองค์กร และจากการประเมนิระบบการควบคมุภายในตลอด
ท้ังปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญท่ีกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีเพียงข้อสังเกตต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่านั้น
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2. การบริหารความเสี่ยง

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็น 
พื้นฐานต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานขององค์กร โดยการบ่งชี้และการบริหารความเสี่ยงไม่เพียงแต่จะท�าให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นไป
ด้วยดี แต่ยังช่วยให้องค์กรเล็งเห็นถึงโอกาสและวิธีจัดการความเสียหายอันอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
 บริษัทได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน 
โดยทั่วไปน�าไปปฏิบัติ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของ
บริษัท มีหน้าที่จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ็ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�าคัญ
ได้รบัการระบุและประเมนิอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังได้มกีารก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งท่ีมีประสทิธภิาพ นอกจากนีบ้รษัิทยังได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละหน่วยงานของบริษัท เพ่ือท�าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงในระดับ 
หน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รปูธรรม โดยบรษัิทได้ให้การสนบัสนนุต่อการพัฒนาความรูใ้นการบรหิารความเสีย่งท้ังในระดบัผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั เพ่ือให้เกดิความตะหนกัและ
มคีวามรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษทัได้มีการระบคุวามเสี่ยงในเชงิกลยทุธ์ และความเสี่ยงในระดับปฏิบตัิการ และ
อยู่ระหว่างด�าเนินการให้มีการจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ ส�าหรับความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหน้า 34

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ อินอุทัย เข้าด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการท่ัวไป  
ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการท�าหน้าที่ประเมินและ
ติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถด�าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบเฉพาะธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมีมาแล้ว 16 ปี และได้ผ่านการอบรมในด้านมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
 ท้ังนี ้การพิจารณาและอนมัุต ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านกัตรวจสอบภายในของบรษัิทอยู่ภายใต้ดลุยพินจิและความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

Annual Report 2016

103      



1. Internal Control

 Thai Central Chemical Public Company Limited recognizes the importance of developing of internal control system to continuously 
support good corporate governance and increase an efficiency and effectiveness in operations, utilization of resources and assets of the 
Company, financial information report, as well as to ensure compliance with the laws, rules and regulations relating to the Company’s business. 
The Company’s internal control system is as follows:

1.1 Governing Structure of Internal Control System
 The Board of Directors has assigned the Audit Committee to review the Company’s internal control and to report to the Board of Direc-
tors on a quarterly basis regarding sufficiency and appropriateness of internal control system. This responsibility is in accordance with the 
authority and responsibility of the Audit Committee as assigned by the Board, and in accordance with the related laws on a review of an ap-
propriateness and effectiveness of the Company’s internal control system and internal audit function, and the independence of the internal 
audit function. 

1.2 Internal Control Process   
 Internal control activities are part of the internal control system that the Company determines for each division to decrease risks and 
increase an efficiency of business operations, and increase the management’s confidential level in the effectiveness of the internal control 
system. Therefore, the Company provides control processes separated into three parts based on natures and necessities of each business 
unit, as described below:

 1) Preventive Control:  This is the control that prevents errors or misappropriation from occurring.  This control includes segregation 
of duties in any business activity, setting the schedule of authority, etc.
 2) Detective Control:  This is intended to detect errors that might have occurred. This control is directly a mission of Internal Audit 
Office which operates in accordance with the audit plan, and as specially required by the management.
 3) Corrective Control:  This is to correct errors or find the solutions to prevent recurring errors under the agreement between relevant 
units and the management.  

1.3 Internal Audit Work
 Internal Audit Office has duties to perform audit engagements to assess and monitor the Company’s activities in ensuring that the 
Company’s internal control system remains active and efficient. The audit activities are performed according to the annual audit plan to cover 
risks that are significant to the Company’s business, under close supervision of the Audit Committee.   

The Board of Directors’ opinion toward the Company’s internal audit 
 The Board of Directors had the meeting for acknowledging the internal audit report in every quarter through the report of Independent 
Directors and Audit Committee, which is comprised of Mr. Suvat Suebsantikul, Mr. Opas Sripornkijkachorn, and Mr. Kasemsak Masayavanich, 
and having the Executive Board answering such questions of reports in points of the Company’s business operation control including ordering 
to appropriately improve internal control systems to accustom with the change of business trend in regular. 
 In conclusion, in year 2016, upon the evaluation result of internal audit that the Board of Directors received the Audit Committee’s 
report and the evaluation of the Executive Board, the Board of Directors view that the Company’s internal audit control has been developed 
as preventive controls to better avoid problems and risks that would affect to the Company.  Moreover, the Company assigns personnel to 
conduct the operation in compliance with the control mandatory to support the Company’s operation effectively, and assigns personnel of 
Internal Audit Office to monitor the internal audit control systems of the Company and its subsidiaries ensuring that the system is suitable and 
is in the same direction.
 Besides, the Board of Directors viewed that another directions in governing the Company’s business by forming the Compliance  
Committee to set and review the Code of Conduct and Ethnics, which is the guideline for directors and all employees to comply with, will 
control and set the direction of good performance and governance of the Company’s personnel. According to the internal audit evaluation 
through the whole year, the Audit Committee did not note any significant error of the internal audit procedure that would affect the Company’s 
business operation of which was the same as independent auditors which they had given only minor observations to improve controls for more 
effectiveness.

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 
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2. Risk Management

 Thai Central Chemical Public Company Limited recognizes risk management as an integral part of good corporate governance which 
is fundamental to achieve the Company’s objectives.  Risk management not only will support better decision making, but also it will assist to 
spot opportunity and mitigate material impacts to shareholders and stakeholders.
 The Company has adopted a standard risk management methodology consistent with Enterprise Risk Management: Integrated  
Framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) recommended by The Stock Exchange of 
Thailand to implement the Company’s risk management process.
 The Board of Directors has appointed Risk Management Committee comprising of executives form all business groups to formulate 
the policy, strategy, and criteria of risk management, as well as to provide an assurance that major business risks are regularly identified,  
assessed, and having efficiency control measures.  Furthermore, the Company has formulated Risk Management Sub-Committee comprising 
of divisional heads of each business units to operate risk management process in divisional level under the acceptable risk level. 

The Boards’ opinion toward the Company’s risk management  
 The Board of Directors and the Executive Board are in views that such risk management tools and mechanism could be apparently 
implemented in the Company.  In order to have risk awareness and understanding of risk assessment under job responsibilities, the  
Company has supported in providing knowledge of risk management to the management and employees in all levels.  As such, the Company 
has been able to identify key strategic and operational risks, and is in the process of preparing an official risk mitigation plan of such strategic 
and operational risks for further controls and monitors with those risks to be under acceptable level. The information of key strategic risks is 
disclosed in page 37.

3. Head of Internal Audit Office

 The Audit Committee considered and proposed to the Management to appoint Mr. Phaitoon Inuthai as General Manager of Internal 
Audit Office of the Company since 1 October 2007. His roles and responsibilities are to govern and supervise internal auditors in monitoring 
and evaluating the internal audit procedure of the Company and its subsidiaries to ensure the business operation would be effectively  
conducted and appropriately served to the business nature. 
 The Audit Committee deemed appropriate that Mr. Phaitoon Inuthai is well-educated and have enough experience in the internal audit 
field. In particular, he has been in the internal audit field of chemical fertilizer business for 16 years. Moreover, he had been trained about  
internal audit standard and related business administration. Therefore, he is qualified to take the aforementioned roles and responsibilities.
 Recruitment, dismiss and remove a person, whom is a Head of General Manager of Internal Audit Office, is under the discretion and  
approval of the Audit Committee. 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่มุ่งเน้นให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความพร้อม
ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่อองค์กร ส�าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมี 1 ครั้งที่เป็นการประชุมอย่างอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดท�างบการเงินเข้าร่วมประชุม โดยสาระส�าคัญ 
ของการปฏิบัติในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผูส้อบบัญชีและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปีและทบทวนถงึความ
ถกูต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงนิ การปรบัปรงุรายงานทางการเงนิ เพ่ือให้ม่ันใจว่างบการเงนิท่ีบรษัิทฯ จดัท�าข้ึนเป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบัญชีเพ่ือรบัทราบประเดน็ปัญหาและสาระส�าคญัท่ีพบในการปฏบัิตงิานตรวจสอบ
ระหว่างปี รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ�าปีของผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงผลการ
ด�าเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง 
เพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
ได้มีการปฏิบัติตามหลักในการพิจารณาความสมเหตุสมผลผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาความมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
ที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทบทวนระบบการควบคมุภายในส�าหรบักจิกรรมการด�าเนนิงานต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนภายในบรษัิทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาจุดอ่อนหรือความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมท้ังในด้านการด�าเนินงาน การควบคุมด้านการเงิน และการควบคุมทางด้าน 
การปฏิบัติตามระเบียบและเครื่องมือควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจากหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอก ท้ังนี้เพ่ือให้การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผลมากข้ึน และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและ 
กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

3. การก�ากับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการปฏิบัติงานประจ�าปีของส�านักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมท้ังให้ค�าแนะน�า ตลอดจนติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานในประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญท่ีอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
รายงานทางการเงิน ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ มกีารก�ากับดูแลกจิการทีด่ีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ รวมถงึติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่งของ
องค์กรตามกรอบมาตรฐานของ COSO-Enterprise Risk Management โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ ก�าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงใน
เชิงกลยุทธ์ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่อาจกระทบต่อผลการด�าเนินงานอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบัติของส�านกังานสอบบัญชแีละผูส้อบบัญช ีตลอดจนประสทิธิภาพในการให้บรกิารสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี
ที่ผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ�าปี 2560 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีท�าหน้าท่ีต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมท้ังอนุมัติค่าสอบบัญชีเพ่ือเสนอต่อท่ี 
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2559
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Dear Shareholders,

 The Audit Committee is appointed by Board of Directors of Thai Central Chemical Public Company Limited to have independent roles and 
responsibilities. The Audit Committee consists of three qualified independent directors; Mr. Suvat Suebsantikul as Chairman of the Audit  
Committee, Mr. Kasemsak Masayavanich and Mr. Opas Sripornkijkachorn serve as Audit Committee members. 
 The Audit Committee performs duties and responsibilities in accordance with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand 
and the Securities and Exchange Commission focusing on principles of good corporate governance and efficient and effective internal control 
systems, as well as risk management to reduce and mitigate potential risks that may have material effect to the Company.  In 2016, the Audit 
Committee held five meetings with independent auditors and the Company’s management, one of those was a private meeting with independent 
auditors without presence of the Management responsible for preparing of financial statements.  Summaries of performance on each activity were 
as follows: 

1. Reviews of Financial Reports 
 The Audit Committee has responsibility to review quarterly and annual financial statements of Thai Central Chemical Public Company 
Limited and the consolidated financial statements. The independent auditors and members of the Management had been invited to the meetings 
to review on accuracy, completeness and adjustment of the financial statements in order to ensure that they were prepared in accordance with 
legal requirements and Thai Financial Reporting Standards.  Furthermore, the Audit Committee and independent auditors held a meeting to discuss 
on issues which have been found during their audit process and to consider the annual audit plan. 
 The Audit Committee’s opinion was consistent with the independent auditors that the Company’s and its consolidated financial statements 
ended December 31, 2016 presented fairly in all material respects in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and notes to the  
financial statements with sufficient information disclosure. Moreover, the Audit Committee viewed that connected transactions involving possible 
conflicts of interests among relevant parties were entered on arm’s length basis through resolutions by Board of Directors considering on benefits 
of relevant stakeholders and for the best interest of the Company. 

2. Reviews of Effectiveness of Internal Controls 
 On a quarterly basis, the Audit Committee has reviewed internal control systems for several operations of the Company through internal 
audit process by considering of weakness or ineffectiveness of operational controls, financial controls, and compliance controls under rules and 
regulations of the Company and government agencies. This was to ensure that internal audit assessment was carried out carefully, efficiently, and 
effectively. 
 Based on the reviews of internal controls in 2016, the Audit Committee mutually viewed that the Company’s internal control systems have 
been developed and modified for more effectiveness, and there was no significant issues or drawbacks that could have material impact to business 
and financial position of the Company.

3. Oversight of Internal Audit and Risk Management 
 The Audit Committee has reviewed the annual internal audit plan, and actual audit operation on a quarterly basis. Audit issues that may 
have significant effect to operation performance and financial reports are discussed and followed up on remediation actions in order to promote 
good corporate governance and to ensure that the Company has sufficient internal controls. In addition, the Audit Committee has monitored the 
process of enterprise risk management under COSO-ERM framework implemented by the Risk Management Committee to ensure that the  
Company has formulated effective plans to manage strategic risks that would have material impacts to the Company’s performance. 

4. Appointment of the Independent Auditors
 The Audit Committee has reviewed on qualification of the audit firm and the auditors together with their previous service performance, and 
hereby proposed Mr. Manoon Manusook, Certified Public Accountant No. 4292, and/or Mr. Chavala Tienpasertkil, Certified Public Accountant  
No. 4301; and/or Ms. Nisakorn Songmanee, Certified Public Accountant No. 5035 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyous Audit Company Ltd. to be 
the independent auditors of the Company in 2017, which the Board of Directors has agreed on such appointment and proposed audit fee in order 
to submit for further approval in the 2017 shareholders’ meeting.

For and on behalf of the Audit Committee 

(Mr. Suvat Suebsantikul) 
Chairman of the Audit Committee

Audit Committee Report for the year 2016
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บรษัิท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท  
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
และของบรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ท่ีมนียัส�าคญัท่ีสดุตามดลุยพินจิเย่ียงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้

การรับรู้รายได้
ตามท่ีได้อธบิายในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 16 บรษัิทบันทึกการขาย
ตัว๋ปุ๋ยเป็น “รายได้จากการขายตัง้พัก” และจะจดัประเภทรายการเป็น “เงนิรบั
ล่วงหน้าจากลกูค้า” เมื่อบริษัทได้รับช�าระเงินจากลูกค้า บริษัทจะรับรู้รายได้
จากการขายเม่ือบรษัิทส่งมอบปุ๋ยให้แก่ลกูค้า ดงันัน้ จงึมีความเสีย่งท่ีรายการ
ขายท่ีบันทึกในระหว่างปีเป็นรายการค้าท่ียังไม่ได้เกดิข้ึน และการบันทึกรายได้จาก
การขายไม่ถกูงวด ณ วนัสิน้ปี

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้ารวมถึง
• ท�าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีเกีย่วกบั

การรบัรูร้ายได้ของบรษัิท และประเมินความสอดคล้องของนโยบายดงักล่าวกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการน�าการควบคุมภายใน
ไปสู่การปฏิบัติ และทดสอบ ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ี
เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ระหว่างปีและการรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นงวด

• ตรวจสอบเนือ้หาสาระโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์เปรยีบเทียบ ยอดขาย
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของรายการขายกบั

เอกสารประกอบรายการท่ีเกีย่วข้อง
• ทดสอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับ

เอกสารประกอบรายการ

ข้อมูลอื่น
 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี รายงานประจ�าปีดงักล่าวคาดว่าจะจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
 ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่มีความขดัแย้ง
ท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
หรือไม่
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้
มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อ
เนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 • ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วข้องซ่ึงจดัท�า
ขึ้นโดยผู้บริหาร 
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้ับ สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนิน
งานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนั
ทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  
 • ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบัิตงิานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมนียัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจ
สอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบั
ผูมี้หน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชือ่ว่ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบัญชเีว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคบัไม่
ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

  มนูญ  มนูสุข
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
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Report  of  The  Independent  Certified  Public  
Accountants

To The Shareholders And Board of Directors
Thai Central Chemical Public Company Limited

Opinion
 We have audited the consolidated financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and its subsidiaries (the “Group”) and 
the separate financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited (the “Company”), which comprise the consolidated and separate 
statements of financial position as at December 31, 2016, and the related consolidated and separate statements of profit or loss and other comprehensive 
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies.
 In our opinion, the aforementioned consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of Thai Central Chemical Public Company Limited and its subsidiaries and of Thai Central Chemical Public Company Limited as at  
December 31, 2016, and financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards 
(“TFRSs”).

Basis for opinion
 We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our responsibilities under those standards are further described 
in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements section of our report. We are independent of the Group 
and the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants determined by the Federation of Accounting Professions 
under the Royal Patronage of His Majesty the King together with the ethical requirements that are relevant to the audit of the consolidated and 
separate financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit 
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters
 Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated and 
separate financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated and separate  
financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit Matters Key Audit Responses

Revenue recognition
As described in Note 16 to the financial statements, sales of fertilizer 
under the fertilizer notes are recorded as “deferred sales” and it will 
be reclassified as “advance received from customers” upon receiving 
payments from customers. Revenue from sales will be recognized 
when the Company delivers fertilizer to customers. Therefore, there is 
a risk that sale transactions recorded during the year did not yet occur 
and revenue from sales are not recorded in the proper period at year 
end.

Our key audit procedures included: 
• Understanding and assessing the appropriateness of the Company’s 

revenue recognition accounting policies and compliance with TFRSs.
• Evaluating the Company’s design and implementation of controls 

and testing the operating effectiveness of such controls over recording of 
sales during the year and the revenue recognition as of year end. 

• Performing substantive analytical procedures on revenue. 
• Performing substantive tests of details of sales balance with the  

related supporting documents. 
• Testing sales transactions occurring near the end of accounting 

period with the related supporting documents.

Other Information
 Management is responsible for the other information. The other information comprises information in the annual report. The annual report 
is expected to be made available to us after the date of this auditor’s report.
 Our opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and we do not express any form 
of assurance conclusion thereon. 
 In connection with our audit of the consolidated and separate financial statements, our responsibility is to read the other information 
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial 
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 
 When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to 
those charged with governance and the management of the Group and the Company.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate Financial Statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial statements in accordance 
with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate  
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the Group’s and the  
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis 
of accounting unless management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative 
but to do so.
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibility for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
 Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a 
high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when 
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate financial statements.
 As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the 
audit. We also: 
 • Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, whether due to fraud or 
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud 
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the  
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control. 
 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 
made by management.
 • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, 
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a 
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial 
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.
 • Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, including the disclosures, 
and whether the consolidated and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation.
 • Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to 
express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group 
audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
 We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and 
where applicable, related safeguards.
 From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the 
audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters 
in our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine 
that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh 
the public interest benefits of such communication.

      
 Manoon  Manusook
 Certified Public Accountant (Thailand)
BANGKOK Registration No. 4292
February 22, 2017 DELOITTE  TOUCHE  TOHMATSU  JAIYOS  AUDIT  CO.,  LTD.

Report  of  The  Independent  Certified  Public  
Accountants
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 6,091,851,792 4,661,748,919 5,999,576,963 4,578,354,751
เงินลงทุนชัวคราว 5 252,242,235 164,161,392 100,000,000 -
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 6 819,627,960 722,004,129 751,955,229 655,896,349
สินคา้คงเหลือ 7 และ 16 1,678,289,552 1,544,655,331 1,594,462,555 1,485,370,098
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 531,188 2,804,539 447,489 2,657,427

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,842,542,727 7,095,374,310 8,446,442,236 6,722,278,625

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 26.1.1 135,676,493 135,391,385 98,000,000 98,000,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 26.1.2 - - 219,084,137 113,749,400
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 28,648,424 275,810,281 28,648,424 275,810,281
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,616,115,105 1,497,228,595 1,544,056,490 1,423,048,976
สิทธิการเช่า 10 93,344,045 - - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 545,900,757 545,900,757 545,900,757 545,900,757
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 41,027,836 47,257,247 35,678,908 41,670,142
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,534,552 3,759,707 4,526,902 3,752,057

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,465,247,212 2,505,347,972 2,475,895,618 2,501,931,613
รวมสินทรัพย์ 11,307,789,939 9,600,722,282 10,922,337,854 9,224,210,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

Annual Report 2016

113      



หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน
จากสถาบนัการเงิน 14 10,842,549 22,392,413 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 15 และ 16 886,550,472 783,922,442 836,236,916 740,846,757
ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 5,120,122 4,565,704 2,569,426 2,358,864
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 376,405,183 177,721,450 373,319,689 174,279,244
หนี สินหมุนเวยีนอืน 26,154,418 25,783,322 15,528,872 15,656,746

รวมหนี สินหมุนเวยีน 1,305,072,744 1,014,385,331 1,227,654,903 933,141,611

หนี สินไม่หมุนเวยีน 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 9,071,409 10,388,881 3,613,613 5,557,485
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 126,295,468 142,397,579 100,436,226 115,391,173
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 14,753,620 10,936,620 10,744,620 7,299,620

รวมหนี สินไม่หมุนเวยีน 266,729,076 280,331,659 223,974,610 237,428,429
รวมหนี สิน 1,571,801,820 1,294,716,990 1,451,629,513 1,170,570,040

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 584,716,118 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354
ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 3 บาท ชาํระครบแลว้ 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั 22 (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,764,282,874 6,335,766,054 7,584,721,642 6,167,653,499

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,328,195 - - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,651,597,768 8,221,752,753 9,470,708,341 8,053,640,198

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 84,390,351 84,252,539 - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,735,988,119 8,306,005,292 9,470,708,341 8,053,640,198

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,307,789,939 9,600,722,282 10,922,337,854 9,224,210,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

การดาํเนนิงานต่อเนือง
รายไดจ้ากการขาย 27 12,168,924,109 12,479,941,383 11,839,942,948 12,141,654,839
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 112,636,097 121,092,859 - -
ตน้ทุนขาย (9,026,581,746) (10,338,396,640) (8,764,583,210) (10,068,337,443)
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (58,001,469) (61,387,753) - -
กาํไรขันต้น 3,196,976,991 2,201,249,849 3,075,359,738 2,073,317,396
รายไดอื้น 20 398,477,908 273,981,097 412,564,812 359,038,502
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,595,454,899 2,475,230,946 3,487,924,550 2,432,355,898
ค่าใชจ่้ายในการขาย (369,713,322) (336,596,966) (340,038,164) (309,279,202)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (284,259,447) (323,058,339) (239,842,967) (241,044,032)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26.2.1 (44,968,690) (42,681,379) (44,596,690) (42,309,379)
รวมค่าใชจ่้าย (698,941,459) (702,336,684) (624,477,821) (592,632,613)
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,896,513,440 1,772,894,262 2,863,446,729 1,839,723,285
ตน้ทุนทางการเงิน (6,362,567) (16,034,554) (4,220,760) (13,501,840)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 26.1.1 285,108 249,248 - -
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,890,435,981 1,757,108,956 2,859,225,969 1,826,221,445
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (574,388,989) (363,506,443) (565,774,133) (353,030,389)
กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 2,316,046,992 1,393,602,513 2,293,451,836 1,473,191,056

การดาํเนนิงานทียกเลกิ
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 13 - (2,490,907) - -
กาํไรสุทธิสําหรับปี 2,316,046,992 1,391,111,606 2,293,451,836 1,473,191,056

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 114,052 2,716,819 859,261 2,078,573
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัรายการ 12 (22,810) (543,364) (171,852) (415,714)

รายการทีอาจจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 1,328,195 - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,419,437 2,173,455 687,409 1,662,859
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,317,466,429 1,393,285,061 2,294,139,245 1,474,853,915

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,305,514,875 1,364,792,988 -            -             
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,532,117 26,318,618 -            -             

2,316,046,992 1,391,111,606 -            -             
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,306,916,117 1,367,023,717 -            -             
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,550,312 26,261,344 -            -             

2,317,466,429 1,393,285,061 -            -             

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 3.94 2.33 3.92 2.52

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนําหนัก หุ้น 584,714,068     584,714,068      584,714,068     584,714,068      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,890,435,981 1,796,892,740 2,859,225,969 1,826,221,445
ปรับปรุงดว้ย

หนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 2,374,784 (3,044,165) 2,418,506 664,069
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 82,732 (5,031,236) 82,732 (3,455,604)
ค่าเสือมราคา 149,035,988 162,041,762 137,586,032 145,186,993
กลบัรายการค่าเผือการลดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน (21,400,000) -            (21,400,000) -           
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 242,494 -            -          -           
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -          161,470 -          120,000
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -          -            -          (130,882,932)
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม -          (68,678,400) -          -           
กลบัรายการค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย -          -            -          (35,000,000)
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (254,833,462)  -            (254,833,462) -           
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,990,851) (4,229,909) (1,942,576) (2,426,637)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 140 2,169,228 1 2,169,228
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,444,501 14,219,684 3,877,254 11,353,905
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (285,108) (462,039) -          -           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 5,135,883 10,726,048 5,172,428 2,464,913
รายไดเ้งินปันผลรับ -          -            (10,837,500) (17,616,471)
ดอกเบียรับ (62,424,265) (64,922,439) (59,541,452) (60,376,956)
ดอกเบียจ่าย 1,572,362 9,002,665 453,476 461,102
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนี สินดาํเนินงาน 2,711,391,179 1,848,845,409 2,660,261,408 1,738,883,055
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนเพิมขึน (100,024,766) (236,586,876) (97,926,400) (273,440,814)
สินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (133,716,953) 866,405,932 (109,175,189) 882,957,742
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืนลดลง 2,273,351 2,509,540 2,209,938 2,883,251
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง (774,845) 13,925 (774,845) 13,925

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
เจา้หนีการคา้เพิมขึน (ลดลง) 143,361,981 (469,874,230) 136,270,837 (706,887,531)
หนี สินหมุนเวยีนอืนลดลง (605,640) (6,231,163) (1,377,114) (3,825,793)
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (22,432,560) (12,540,960) (17,972,940) (10,089,170)
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืนเพิมขึน 3,817,000 2,529,800 3,445,000 1,137,799

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 2,603,288,747 1,995,071,377 2,574,960,695 1,631,632,464
จ่ายภาษีเงินได้ (369,498,655) (370,641,877) (360,914,306) (362,340,601)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,233,790,092 1,624,429,500 2,214,046,389 1,269,291,863

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน (88,080,843) (11,946,624) (100,000,000) -           
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือซือ) การจาํหน่ายเงินลงทุน -          (157,328,803) (105,334,737) 237,311,999
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 524,560,609 -            524,560,609 -           
เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,165,290) -            (1,165,290) -           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,501,836 4,666,590 2,444,281 2,849,197
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (308,829,065) (335,963,557) (303,873,801) (331,000,000)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (93,586,539)    -            -          -           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -          -            10,837,500 17,616,471
รับดอกเบีย 63,313,334 69,145,855 59,853,384 64,654,601

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 101,714,042 (431,426,539) 87,321,946 (8,567,732)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน (11,640,023) (312,558,891) -          -           
จ่ายชาํระหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6,033,469) (7,223,271) (2,621,545) (5,466,633)
จ่ายดอกเบีย (1,572,362) (9,352,062) (453,476) (461,102)
เงินปันผลจ่าย (877,071,102) (1,344,842,357) (877,071,102) (1,344,842,357)
เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (10,412,500) (16,925,629) -          -           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (906,729,456) (1,690,902,210) (880,146,123) (1,350,770,092)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 1,328,195 -          -        -         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 1,430,102,873 (497,899,249) 1,421,222,212 (90,045,961)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 4,661,748,919 5,159,648,168 4,578,354,751 4,668,400,712
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 4.1 6,091,851,792 4,661,748,919 5,999,576,963 4,578,354,751

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
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บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 

1. การดําเนินงานและข้อมูลทัวไป 
1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตังอยู่เลขที 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน 14-16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และผูจ้าํหน่าย
ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้นร้อยละ 43.92 
และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53  

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ทีสาํคญั สรุปไดด้งันี  

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอ็น.ไอ. เอม็. จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตังอยูที่ 205 อาคารเมโทร 

ชัน 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตังอยูที่ 581 
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบ
ธุรกิจจดัจาํหน่ายสารเคมีและบริการผสมสารเคมี 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษทัประกอบ
ธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ  

1.3 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย 
1.3.1 บริษทั เอ็มซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตังอยูที่ 

180-184 อาคารศรีกรุงวฒันา ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจนาํเขา้
และจดัจาํหน่าย เคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑสี์ยอ้มผา้ เมด็พลาสติก สารละลายและเคมีเหลว 

1.3.2 บริษทั เอม็ซี พลาสติก จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตังอยูที่ 180-184 
อาคารศรีกรุงวฒันา ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ถุงรองชันใน ขวดพลาสติก เมด็พลาสติก และแผน่พลาสติก 

1.3.3 บริษทั เอ็มซี โซลเวน้ท์ จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตังอยู่ที  180-184 
อาคารศรีกรุงวฒันา ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่าย
วตัถุมีพิษ 
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1.4 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยทีสูญเสียอาํนาจควบคุม 

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตังอยูที่ 180-184 
อาคารศรีกรุงวฒันา ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) 
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน”  ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ลงวนัที 22 มกราคม 2544  เรือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 
28 กนัยายน 2554  เรือง “กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   

2.3   งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัใชใ้น
อนาคตมีรายละเอียดดงันี  
2.4.1) การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

    ขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558)  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ฉบบัที 41 เกษตรกรรม  
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลียนแปลงในหนี สินที เกิดขึ นจากการรื อถอน การบูรณะ และ

หนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29  

 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตํา 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที 21 เงินทีนาํส่งรัฐ 
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แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพือการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้ครืองมือทางการเงินเป็นเครืองมือ
ทางการเงินทีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี  

2.4.2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559)  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2559)  กาํไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัที 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา 
ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 
ฉบบัที 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ และ

หนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559)

เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตําและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 
(ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) เงินทีนาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง
มาเริมถือปฏิบติักบังบการเงินเมือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่า
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดทีเริมใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงักล่าว 
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2.5 งบการเงินรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือ

ระหวา่งกนั สาํหรับปีสินสุดวนัที  31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปนี  

 2559 2558 
 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 51.00 51.00 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99 99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99 - 

เมือวนัที 17 มีนาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญา Share Purchase Agreement กบับริษทัสองแห่ง เพือขาย
หุ้นของบริษทัย่อยสามบริษทั ซึ งเป็นส่วนงานธุรกิจทีสําคญัของบริษทั ประกอบดว้ยบริษทั เอ็มซี 
อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั จาํนวน 457,470 หุ้น บริษทั เอ็มซี พลาสติก จาํกดั จาํนวน 255,000 หุ้น 
และบริษทั เอ็มซี โซลเวน้ท ์จาํกดั จาํนวน 255,000 หุ้น บริษทัไดโ้อนหุ้นแลว้เสร็จในวนัที 1 เมษายน 
2558 ทังนี การขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าวมีผลทาํให้บริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุมในส่วนของ
การถือหุ้นทางออ้มในบริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยดว้ย ดงันัน เพือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2557) เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
ทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับงวด
ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที 1 เมษายน 2558 (วนัโอนหุ้นในบริษทัย่อย) ได้จดัประเภทและ
แยกแสดงเป็นการดาํเนินงานทียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์วดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี       
ทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั นทีมีสภาพคล่องในการเปลียนมือซึ งจะถึงกาํหนดภายในสามเดือน
นบัจากวนัทีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี) 

3.2  เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราวประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 
1 ปี ซึ งแสดงในราคาทุน 
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3.3 ลูกหนีการคา้ 

ลูกหนี การคา้แสดงด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนี หักด้วยค่าเผือหนี สงสัยจะสูญซึ งประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือซึ งอาจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วนัที ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
การประมาณการดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี  

จาํนวนของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้เมือเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บเงินจากลูกหนีการคา้  

หนี สูญทีเกิดขึนระหวา่งปีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากวา่ ราคาทุนคาํนวณ
โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหนึง คือ บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึ งราคาทุน
คาํนวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หากสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการตีราคาโดย 
วธีิเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอยา่งมีสาระสาํคญั 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือใหข้ายสินคา้นันได ้บริษทับนัทึกบญัชี
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมือสินคา้นันเสือมสภาพและเคลือนไหวชา้ (ถา้มี) 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวธีิราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทนัที 

3.6 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย ทีดินและอาคารทีไม่ไดใ้ชง้าน โดยทีดินแสดงในราคาทุน
หกัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และอาคารแสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม  

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็น
ระยะเวลา 20 ปี 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตังค่าเผือการดอ้ยค่า โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบ
ราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีเป็นทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน 

3.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสื อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปนี  

ส่วนปรับปรุงทีดิน 10  ปี 
อาคาร 20  ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20  ปี 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 

การรือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยซึ์ งเป็นภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัทีเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
และคิดค่าเสือมราคา 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึนบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่าประกอบดว้ย สิทธิการเช่าทีดินทีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง 

ซึ งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าทีดิน ตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ดงัต่อไปนี  

สิทธิการเช่าทีดิน 48  ปี 
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3.9 การดอ้ยค่า 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานวา่ มีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั น ทั งนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ งใน
การประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตทีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสียงซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนใน
การจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ทีบริษทัไดรั้บ
รู้ในงวดก่อนเมือขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ งกิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีคาด
วา่จะไดรั้บคืน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอืนๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใช้เครืองหมาย
การคา้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี
และตังค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซึ งจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปีและตังค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
โดยบริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้
เครื องหมายการค้า เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยล์งวนัที 30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธี
คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.11 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เป็นประมาณการหนี สินเกียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังานทีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยประมาณการ
หนี สินดงักล่าวไดค้าํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) อนัเป็นประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณบน
พืนฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน อตัราคิดลด และ
อตัราการเพิมขึนของผลตอบแทน 

3.12 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
3.12.1 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.12.2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหาร
ความเสี ยงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ 

กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึ นจากสัญญาซึ งใช้เพือป้องกันความเสี ยงเกียวกับสินทรัพย์และ
หนี สินรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะตังพกัไวแ้ละ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายุของสัญญาโดยแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและ 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.13 การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซื้อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการเสร็จแลว้ 

ดอกเบียรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้มือมีการประกาศจ่าย 

รายไดอื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ งความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าบนัทึก
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งบริษทัไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ยกเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกสินทรัพยที์เช่า
ในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีจะตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากวา่ ค่าเสือมราคาของสินทรัพยที์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสือมราคา
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.15 กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้าย
เมือเกิดรายการ 
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3.16 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

3.16.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินได้ทีตอ้งชาํระโดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีสําหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและ  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เนืองจากกาํไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการทีถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอืนๆ และไม่ไดร้วมรายการทีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใชห้รือ
คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีทีกาํหนดในประเทศนันๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีใชใ้นการคาํนวณกาํไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราว
ทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวเท่าทีมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวนัน
มาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนั
สินรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีลงเมือบริษทัเห็นวา่ไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปวา่กิจการจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได ้
ทั งนี สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีปรับลดลงนั น บริษัทจะกลับรายการให้เท่ากับ
จาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัรา
ภาษีทีคาดว่าจะใช้ในงวดทีสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหนี สินจะมีการจ่ายชาํระโดยใช้อตัรา
ภาษีทีมีผลบังคบัใช้อยู่หรืออตัราทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

บริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาหักกลบกบัรายการหนี สินภาษี    
เงินไดเ้มือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหกักลบกนัและบริษทัตังใจจะชาํระหนี สินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินในเวลา
เดียวกนั 

3.17 กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย
ถ่วงนํ าหนกัทีมีอยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีทีมีการเพิมทุนใชจ้าํนวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลียถ่วงนําหนกัตามระยะเวลาทีจดทะเบียนเพิมทุนทีออกและชาํระแลว้ 

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี สินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนัน
ซึ งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า 
โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมนี ใชต้ามเกณฑ์ตามทีกล่าว 
ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) และการวดั
มูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 
(ปรับปรุง 2558) 

Annual Report 2016

137      



 
- 16 - 

 
นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จดัลําดับชั นเป็นระดับที  1 ระดับที  2 และระดับที  3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขันของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลทีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม 
ซึ งมีดงัต่อไปนี  
- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ัน
หรือหนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

3.19 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี สิน การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพย์
และหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบการเงิน รวมทังการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลที
เกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน  

4. การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินสดในมือ 733,700 479,991  435,199 230,000 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,475,585,415 2,361,266,912  2,383,939,048 2,278,122,735 
เช็คในมือ 15,530,661 -  15,200,700 - 
เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน      

(อตัราดอกเบียร้อยละ 1.41 - 3.00 ต่อปี) 3,600,002,016 2,300,002,016  3,600,002,016 2,300,002,016 
 6,091,851,792 4,661,748,919  5,999,576,963 4,578,354,751 
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4.2 รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดมีดงัต่อไปนี  

รายการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กมา 55,436,739 11,706,527  55,434,651 11,656,367 
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวร 268,433,624 389,341,464  259,095,252 378,823,284 
หกั ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (5,270,415) (9,625,000)  (888,235) (4,045,000) 
หกั เงินสดจ่าย (308,829,065) (335,963,557)  (303,873,801) (331,000,000) 
หกั เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย - (22,695)  - - 
เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กไป 9,770,883 55,436,739  9,767,867 55,434,651 
 
หนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 

       

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี)        
ยอดยกมา 14,954,585  13,844,653  7,916,349  9,337,982 
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 5,270,415  9,625,000  888,235  4,045,000 
หกั เงินสดจ่าย (6,033,469)  (7,223,271)  (2,621,545)  (5,466,633) 
หกั หนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินของ        
 บริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย - (1,291,797)  - - 
ยอดยกไป 14,191,531  14,954,585 6,183,039  7,916,349 

5. เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 วันครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 
 2559  2558 2559  2558 2559  2558 
          

เงินลงทุนชัวคราว ครบกาํหนดมากกวา่ 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 0.87 - 1.50   0.87 - 2.25  252,242,235  164,161,392 

       
 วันครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 2559  2558 2559  2558 
          

เงินลงทุนชัวคราว 28 เม.ย. 2560  - 1.40  - 100,000,000  - 
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

6.1 ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีการคา้ 736,895,612  665,915,747  672,805,612  603,831,621 
ลูกหนี อืน 31,361,929  8,035,603  32,211,918  9,231,932 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 42,046,922  38,185,032  38,200,326  34,084,665 
รายไดค้า้งรับ 8,093,367  9,579,592  7,659,862  8,568,949 
เงินทดรองจ่าย 1,230,130  288,155  1,077,511  179,182 
 819,627,960  722,004,129  751,955,229  655,896,349 

6.2 ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนีไดด้งันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

จาํนวนรายของลูกหนีการคา้ 476 421 183  167 
    บริษทัอืน      
ยงัไม่ถึงกาํหนด 688,383,926  613,223,746  625,760,727  552,186,345 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 55,302,166  58,869,517  54,652,370  58,452,600 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 604,892  75,800  -  - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,892,138  6,711,891  2,814,635  6,640,500 
มากกวา่ 12 เดือน 27,309,675  22,279,844  26,501,864  21,057,654 

 774,492,797  701,160,798  709,729,596  638,337,099 
        บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 212,198  189,548  -  - 
 212,198  189,548  -  - 

 774,704,995  701,350,346  709,729,596  638,337,099 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (37,809,383)  (35,434,599)  (36,923,984)  (34,505,478) 
 736,895,612  665,915,747  672,805,612  603,831,621 
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7. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

สินคา้สาํเร็จรูป 760,565,256  552,656,006  727,879,494  518,203,318 
งานระหวา่งทาํ 56,709,078  30,079,811  21,948,751  16,106,873 
วตัถุดิบ 607,071,588  767,707,206  602,979,700  763,703,250 
วสัดุสินเปลือง 53,873,037  54,477,146  45,943,760  47,621,494 
สินคา้ระหวา่งทาง 200,931,187  140,513,024  196,571,444  140,513,025 
 1,679,150,146  1,545,433,193  1,595,323,149  1,486,147,960 
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (860,594)  (777,862) (860,594)  (777,862) 

 1,678,289,552  1,544,655,331  1,594,462,555  1,485,370,098 

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีจาํนวน 9,026.50 ลา้นบาท และ 10,343.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 มีจาํนวน 8,764.50 ลา้นบาท และ 10,071.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขาย
ในงบการเงินรวมไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 0.08 ลา้นบาท และโอนกลบัค่าเผือ
การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 5.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 0.08 ลา้นบาท และโอนกลบัค่าเผือ
การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 3.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผูกพนัทีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัวปุ๋ยของบริษทัทีออก
ใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 218.31 ลา้นบาท และ 172.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน   

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีรายละเอียดดงันี  
งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       ณ วนัที  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2559      2559 

ราคาทุน        
ทีดิน 300,612,697  1,165,290  (269,727,147)  32,050,840 
อาคาร 6,477,445 -  -  6,477,445 

รวมราคาทุน 307,090,142 1,165,290  (269,727,147)  38,528,285 
        
ค่าเสือมราคาสะสม        

อาคาร (6,477,444)  -  -  (6,477,444) 
รวมค่าเสือมราคาสะสม (6,477,444)  -  -  (6,477,444) 

        
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (24,802,417)  -  21,400,000 (3,402,417) 
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  275,810,281      28,648,424 
        
มูลค่ายุตธิรรม 637,418,075      83,384,593 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  สินทรัพย์ของ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       บริษัทย่อย  ณ วนัที  
 1 มกราคม      ทีจาํหน่าย  31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
ทีดิน 303,016,197 -  -  (2,403,500)  300,612,697 
อาคาร 6,477,445 -  -  -  6,477,445 

รวมราคาทุน 309,493,642 -  -  (2,403,500)  307,090,142 
          
ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคาร (6,477,444)  -  -  -  (6,477,444) 
รวมค่าเสือมราคาสะสม (6,477,444)  -  -  -  (6,477,444) 

          
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (25,205,917)  -  -  403,500  (24,802,417) 
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  277,810,281        275,810,281 
          
มูลค่ายุตธิรรม 649,868,000        637,418,075 
          
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม         

2559         - 
2558         - 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       ณ วนัที  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2559      2559 

ราคาทุน        
ทีดิน 300,612,697  1,165,290  (269,727,147)  32,050,840 
อาคาร 6,477,445 -  -  6,477,445 

รวมราคาทุน 307,090,142 1,165,290  (269,727,147)  38,528,285 
        
ค่าเสือมราคาสะสม        

อาคาร (6,477,444)  -  -  (6,477,444) 
รวมค่าเสือมราคาสะสม (6,477,444)  -  -  (6,477,444) 

        
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (24,802,417)  -  21,400,000  (3,402,417) 
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  275,810,281      28,648,424 
        
มูลค่ายุตธิรรม 637,418,075      83,384,593 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       ณ วนัที  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ราคาทุน        
ทีดิน 300,612,697 - - 300,612,697 
อาคาร 6,477,445 - - 6,477,445 

รวมราคาทุน 307,090,142 - - 307,090,142 
     
ค่าเสือมราคาสะสม     

อาคาร (6,477,444) - - (6,477,444) 
รวมค่าเสือมราคาสะสม (6,477,444) - - (6,477,444) 

     
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (24,802,417) - - (24,802,417) 
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 275,810,281   275,810,281 
     
มูลค่ายุตธิรรม 647,683,000   637,418,075 
    
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม    

2559    - 
2558    - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัจาํนวน 28.65 ลา้นบาท และ 
275.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นทีดินและอาคารซึงไดรั้บโอนจากการรับชาํระหนีจากลูกหนีและจากการซือ 

ระหวา่งปี 2559 บริษทัไถ่ถอนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน จาํนวน 248.60 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินใน
ประเทศแห่งหนึ งและไดจ้าํหน่ายให้แก่บุคคลทีสาม บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าทีดินดงักล่าวทังจาํนวนแลว้ใน
เดือนตุลาคม 2559  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนทีเป็นทีดินทีไม่ได้ใช้งานโดยมีราคาตามบัญชี 
248.60 ลา้นบาท จาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  
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9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน          
ทีดิน 293,349,876 - - - 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 81,043,468 - - 154,956 81,198,424 
อาคาร 1,655,545,164 - (245,000) 93,594,571 1,748,894,735 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,905,121,081 7,619,711 (32,506,540) 75,406,935 1,955,641,187 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 266,085,753 5,485,428 (9,189,538) 14,083,580 276,465,223 
ยานพาหนะ 165,217,039 15,046,680 (11,382,943) - 168,880,776 

รวมราคาทุน 4,366,362,381 28,151,819 (53,324,021) 183,240,042 4,524,430,221 
       

ค่าเสือมราคาสะสม       
ส่วนปรับปรุงทีดิน (72,444,169) (2,738,017) - - (75,182,186) 
อาคาร (1,268,642,592) (47,708,059) 244,999 -  (1,316,105,652) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,520,970,938) (68,406,731) 32,366,533 - (1,557,011,136) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (216,311,317) (13,279,426) 9,189,537 - (220,401,206) 
ยานพาหนะ (105,441,147) (16,903,755) 11,011,827 - (111,333,075) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,183,810,163) (149,035,988) 52,812,896 - (3,280,033,255) 
      

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ      
อุปกรณ์ระหวา่งติดตัง 268,849,403 233,408,181 - (131,834,481) 370,423,103 

เครืองจกัรระหวา่งทาง 45,826,974 6,873,623 - (51,405,561) 1,295,036 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,497,228,595    1,616,115,105 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  สินทรัพย์  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ของบริษทัย่อย  ณ วนัที  
 1 มกราคม        ทีจําหน่าย  31 ธันวาคม 
 2558          2558 

ราคาทุน            
ทีดิน 413,509,915 - - - (120,160,039) 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 81,272,321 - - 481,953 (710,806) 81,043,468 
อาคาร 1,670,582,840 - (1,639,785) 21,217,813 (34,615,704) 1,655,545,164 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,932,356,241 6,141,336 (43,247,736) 37,140,058 (27,268,818) 1,905,121,081 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 280,078,649 5,729,070 (7,155,128) 8,869,060 (21,435,898) 266,085,753 
ยานพาหนะ 188,198,235 19,117,620 (13,893,269) - (28,205,547) 165,217,039 

รวมราคาทุน 4,565,998,201 30,988,026 (65,935,918) 67,708,884 (232,396,812) 4,366,362,381 
        

ค่าเสือมราคาสะสม        
ส่วนปรับปรุงทีดิน (69,541,261) (3,580,564) - - 677,656 (72,444,169) 
อาคาร (1,237,706,837) (55,076,008) 1,639,784 - 22,500,469 (1,268,642,592) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,521,175,852) (68,271,917) 43,057,810 - 25,419,021 (1,520,970,938) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (224,082,366) (16,596,393) 7,146,359 - 17,221,083 (216,311,317) 
ยานพาหนะ (120,096,778) (18,516,880) 11,486,056 - 21,686,455 (105,441,147) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,172,603,094) (162,041,762) 63,330,009 - 87,504,684 (3,183,810,163) 
       

อาคารระหวา่งก่อสร้าง       
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตัง 16,266,706 304,640,017 - (52,057,320) - 268,849,403 

เครืองจกัรระหวา่งทาง 7,765,117 53,713,421 - (15,651,564) - 45,826,974 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,417,426,930     1,497,228,595 

        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559      149,035,988 
2558      162,041,762 
       

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของทีดนิ 
อาคารและอุปกณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงัคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 

     
 

  
2559      2,356,157,554 
2558      2,309,515,318 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน          
ทีดิน 271,793,489 - - -  271,793,489 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 73,035,449 - - -  73,035,449 
อาคาร 1,460,091,295 - (245,000) 91,539,455  1,551,385,750 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,804,455,290 7,340,164 (32,304,641) 73,710,573  1,853,201,386 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 251,948,184 5,144,386 (7,643,134) 14,083,580  263,533,016 
ยานพาหนะ 112,568,332 10,664,500 (4,989,980) -  118,242,852 

รวมราคาทุน 3,973,892,039 23,149,050 (45,182,755) 179,333,608  4,131,191,942 
       

ค่าเสือมราคาสะสม       
ส่วนปรับปรุงทีดิน (66,789,570) (2,222,413) - -  (69,011,983) 
อาคาร (1,092,403,076) (43,763,322) 244,999  -  (1,135,921,399) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,432,572,580) (66,822,002) 32,174,044  -  (1,467,220,538) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (203,924,539) (12,580,787) 7,643,133  -  (208,862,193) 
ยานพาหนะ (68,067,736) (12,197,508) 4,618,873  -  (75,646,371) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (2,863,757,501) (137,586,032) 44,681,049  -  (2,956,662,484) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้าง        
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตัง 267,087,464 229,072,579 -  (127,928,047)  368,231,996 

เครืองจกัรระหวา่งทาง 45,826,974 6,873,623 -  (51,405,561)  1,295,036 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,423,048,976     1,544,056,490 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
ทีดิน 271,793,489 - - - 271,793,489 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 73,035,449 - - - 73,035,449 
อาคาร 1,440,821,851 - (1,639,785) 20,909,229 1,460,091,295 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,804,303,078 5,785,185 (42,447,236) 36,814,263 1,804,455,290 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 245,153,385 5,090,826 (6,901,413) 8,605,386 251,948,184 
ยานพาหนะ 110,798,119 11,977,375 (10,207,162) - 112,568,332 

รวมราคาทุน 3,945,905,371 22,853,386 (61,195,596) 66,328,878 3,973,892,039 
      

ค่าเสือมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงทีดิน (63,734,179) (3,055,391) - -  (66,789,570) 
อาคาร (1,045,855,727) (48,187,133) 1,639,784  -  (1,092,403,076) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,409,125,403) (65,704,526) 42,257,349  -  (1,432,572,580) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (195,586,266) (15,231,687) 6,893,414  -  (203,924,539) 
ยานพาหนะ (62,872,741) (13,008,256) 7,813,261  -  (68,067,736) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (2,777,174,316) (145,186,993) 58,603,808  -  (2,863,757,501) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตัง 15,508,301 302,256,477 -  (50,677,314)  267,087,464 
เครืองจกัรระหวา่งทาง 7,765,117 53,713,421 -  (15,651,564)  45,826,974 
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,192,004,473    1,423,048,976 

      
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม      

2559     137,586,032 
2558     145,186,993 

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของทีดนิ 
อาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว 
แต่ยงัคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 

    

2559     2,117,978,563 
2558     2,072,035,415 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้นําทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร จาํนองเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ ง ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม
จาํนวน 549.38 ลา้นบาท และ 748.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง ถูกคําประกนั
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ ง ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม 27.69 ลา้นบาท 
และ 30.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่าซึ งรวมแสดงใน
รายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน ซึ งมีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ราคาทุนของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 27,620,331  28,043,840  11,343,667  11,043,236 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (9,899,494)  (10,085,045)  (4,542,492)  (2,875,951) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 17,720,837  17,958,795  6,801,175  8,167,285 
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10. สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที      ณ วนัที  
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2559     2559 

ราคาทุน     
สิทธิการเช่าทีดิน -  93,586,539  -  93,586,539 

รวมราคาทุน -  93,586,539  -  93,586,539 
       
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       

สิทธิการเช่าทีดิน -  (242,494)  -  (242,494) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม -  (242,494)  -  (242,494) 

สิทธิการเช่า  -   93,344,045 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2559      242,494 

ณ วนัที  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญญาเช่าที ดินกับบริษัทแห่งหนึ งใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นสถานทีตังในการดาํเนินงาน ซึ งการเช่า
ทีดินดงักล่าวมีราคารวมทังสิน 2.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าว
หมดอายวุนัที 4 มิถุนายน 2607  
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที          ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  - 545,900,757 
 545,900,757  -  545,900,757  - 545,900,757 

 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558            
           หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  สินทรัพย์ของ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที          บริษทัย่อย  ณ วนัที  
 1 มกราคม        ทีจําหน่าย  31 ธันวาคม 
 2558          2558 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  - 545,900,757 
ค่าสิทธิอืนๆ - สุทธิ 602,841  -  602,841  (120,000)  (482,841) - 

 546,503,598  -  546,503,598  (120,000)  (482,841) 545,900,757 
            

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม          
2559          - 
2558          120,000 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที         ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที         ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
ค่าสิทธิอืนๆ - สุทธิ 120,000  -  120,000  (120,000)  - 
 546,020,757  -  546,020,757  (120,000)  545,900,757 

          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม          

2559         - 
2558         120,000 

บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า
ดงักล่าวข้างต้นเพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที  
30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเมือ
วนัที 5 มกราคม 2560 และวนัที 11 มกราคม 2559 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัที 
30 ธันวาคม 2559 และวนัที 30  ธันวาคม 2558 ตามลาํดับ โดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) มีมูลค่ายติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ยอดขายทีเกิดจากเครืองหมายการคา้นี คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของ
รายไดจ้ากการขายทังหมดของบริษทั (สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 : ประมาณร้อยละ 99) 
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12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเมือภาษีเงินไดน้ัน
สามารถนาํมาหักกลบกนัได้ตามกฎหมาย ซึ งถือเป็นภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
รายละเอียดของการหักกลบลบกนัทีแสดงผลลพัธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,027,836  47,257,247  35,678,908  41,670,142 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  116,608,579  109,180,151  109,180,151 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  
งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559        
       หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที  การดาํเนินงาน  กาํไร (ขาดทุน)  ณ วนัที 
 1 มกราคม  ต่อเนือง  ทียกเลกิ  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 

 2559        2559 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,086,920 474,957 - - 7,561,877 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 182,594  (10,476)  -  - 172,118 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,635,522  278,914  -  - 8,914,436 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,960,483 (4,280,000) - - 680,483 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26,391,728  (2,669,996)  - (22,810)  23,698,922 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,257,247  (6,206,601)  -  (22,810)  41,027,836 
          
กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  -  - -  7,428,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  - 109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  -  - 116,608,579 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  รับรู้ใน  จํานวนเงนิ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที  การดาํเนินงาน  กาํไร (ขาดทุน)  ของบริษัทย่อย  ณ วนัที 
 1 มกราคม  ต่อเนือง  ทียกเลกิ  เบ็ดเสร็จอืน  ทีจําหน่าย  31 ธันวาคม 

 2558          2558 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 16,671,454 115,641 (724,474) - (8,975,701) 7,086,920 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,203,444  (819,431)  (315,126)  - (886,293)  182,594 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 6,141,691  2,493,831  -  - -  8,635,522 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 5,041,183 - - - (80,700) 4,960,483 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 33,937,586  (179,746)  46,210 (543,364)  (6,868,958) 26,391,728 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 63,995,358  1,610,295  (993,390)  (543,364)  (16,811,652)  47,257,247 
            
กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           

เป็นบริษทัร่วม -  7,428,428  - -  -  7,428,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  - -  109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  7,428,428  -  - -  116,608,579 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559        
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)   ณ วนัที 
 1 มกราคม  การดาํเนินงาน  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2559  ต่อเนือง    2559 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6,901,096 483,701 -  7,384,797 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 182,594  (10,476) -  172,118 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,635,522  278,914  -  8,914,436 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,960,483 (4,280,000) -  680,483 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 20,990,447  (2,291,521)  (171,852)  18,527,074 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,670,142  (5,819,382)  (171,852)  35,678,908 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558        
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)   ณ วนัที 
 1 มกราคม  การดาํเนินงาน  เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2558  ต่อเนือง    2558 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6,768,282 132,814 -  6,901,096 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,002,025  (819,431) -  182,594 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 6,141,691  2,493,831  -  8,635,522 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,000,000  (7,000,000)  -  - 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,960,483 - -  4,960,483 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21,468,969  (62,808)  (415,714)  20,990,447 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,341,450  (5,255,594)  (415,714)  41,670,142 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรา
รัษฎากรซึ งมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที  42) พ.ศ. 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที  
5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  

บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อัตราภาษีทีก ําหนดในประเทศนั นๆ ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สําหรับปีสิ นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2559 (สําหรับปีสินสุดวนัที                     
31 ธนัวาคม  2558 : ไม่มี) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

การดาํเนินงานต่อเนือง        
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 568,182,388  357,688,310  559,954,751  347,774,795 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนและกลบัรายการ 6,206,601  5,818,133  5,819,382  5,255,594 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 574,388,989  363,506,443  565,774,133  353,030,389 

      
การดาํเนินงานทียกเลกิ      

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  6,961,806  -  - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้ง        
      กบัผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนและกลบัรายการ -  993,390  -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        
      กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -  7,955,196  -  - 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 574,388,989  371,461,639  565,774,313  353,030,389 
     

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลกาํไร     
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

การดาํเนินงานต่อเนือง (22,810)  (543,364)  (171,852)  (415,714) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

การดาํเนินงานต่อเนือง        
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

- ธุรกิจทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ -  51,210,951  -  51,210,951 
- ธุรกิจทีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ 2,890,435,981  1,705,898,005  2,859,225,969  1,775,010,494 

รวมกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,890,435,981  1,757,108,956  2,859,225,969  1,826,221,445 
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 578,087,196  341,179,601  571,845,194  355,002,099 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการทีไม่ถือเป็น        

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (3,698,207)  22,326,842  (6,071,061)  (1,971,710) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 574,388,989  363,506,443  565,774,133  353,030,389 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัผล       

แตกต่างทีรับรู้เมือเริมแรกและกลบัรายการ (6,206,601)  (5,818,133)  (5,819,382)  (5,255,594) 
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 568,182,388  357,688,310  559,954,751  347,774,795 
 

อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีทีแทจ้ริง 98.28  104.48  97.92  97.96 

       
การดาํเนินงานทียกเลกิ       

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
- ธุรกิจทีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ -  39,783,784  -  - 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 -  7,956,757  -  - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการทีไม่ถือเป็น       

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ -  (1,561)  -  - 
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -  7,955,196  -  - 
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13. การดําเนินงานทียกเลกิและการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เมือวนัที 17 มีนาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญา Share Purchase Agreement กบับริษทัสองแห่งเพือขายหุ้นของ
บริษทัยอ่ยสามบริษทั ประกอบดว้ยบริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั จาํนวน 457,470 หุน้ บริษทั เอม็ซี 
พลาสติก จาํกดั จาํนวน 255,000 หุน้ และ บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั จาํนวน 255,000 หุน้ และบริษทัไดโ้อน
หุน้แลว้เสร็จในวนัที 1 เมษายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.5) 

เนืองจากการขายหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัสูญเสียส่วนงานธุรกิจทีสาํคญัไดแ้ก่ ธุรกิจเคมีภณัฑ์
อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์สียอ้มผา้ เม็ดพลาสติก และสารละลาย อีกทังมีผลทาํใหบ้ริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม
ในส่วนของการถือหุ้นทางออ้มในบริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยทีดาํเนินธุรกิจ
บริการให้เช่าคลงัสินคา้ดว้ย ดงันัน บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทรายการการจาํหน่ายหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวนี
เป็นการดาํเนินงานทียกเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2557) เรื อง สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัทีปรึกษาทางการเงินแห่งหนึงเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวโดยใช้วิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และบริษทัได้
กาํหนดราคาขายจากมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว การวดัมูลค่ายุติธรรมนี ได้จดัลําดับชั นเป็นระดับที  2 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

บริษทัได้รับรู้กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกัด  
ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยเดิมทีเคยมีการควบคุม เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 10 เรือง งบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 68.68 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไดจ้ดัลาํดบัชันเป็นระดบัที 3 ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที 13 เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

นอกจากนี  บริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 35.00 ลา้นบาทเป็นส่วนหนึ ง
ของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เนืองจากบริษทัพิจารณาวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
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งบการเงินรวม 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยทีจาํหน่ายทีแสดงเป็นการดาํเนินงานทียกเลิก ฐานะการเงินของบริษทัยอ่ย
ทีจาํหน่าย ณ วนัที 1 เมษายน 2558 แสดงรายละเอียดขอ้มูลดงัต่อไปนี  

การดาํเนนิงานทียกเลกิของบริษัทย่อยทีจาํหน่าย   
  สําหรับปี 

  สินสุดวนัที 
  31 ธันวาคม 
  2558 
  บาท 

รายไดจ้ากการขาย  1,497,888,579 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  2,792,584 
ตน้ทุนขาย  (1,386,407,984) 
ตน้ทุนการการใหบ้ริการ  (1,635,127) 
กาํไรขันตน้  112,638,052 
รายไดอื้น  5,752,335 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย  118,390,387 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  (53,751,043) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (14,070,749) 
รวมค่าใชจ่้าย  (67,821,792) 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  50,568,595 
ตน้ทุนทางการเงิน  (10,997,602) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  212,791 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  39,783,784 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (7,955,196) 
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก  31,828,588 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  (34,319,495) 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก  (2,490,907) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์   

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก  (2,490,907) 
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งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทย่อยทีจาํหน่าย   
  ณ วนัที 
   1 เมษายน 
   2558 
   บาท 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  394,640,802 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน  1,360,149,818 
สินคา้คงเหลือ  459,133,430 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  10,057,721 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  7,437,330 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  144,892,128 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  2,000,000 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  441,371 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  16,811,652 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  4,865,325 
รวมสินทรัพย ์  2,400,429,577 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  (34,319,495) 

รวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทีจาํหน่าย  2,366,110,082 
   

หนีสิน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  1,066,788,411 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน  671,437,347 
ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  560,437 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  11,079,417 
หนี สินหมุนเวยีนอืน   17,146,516 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  731,360 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  35,112,424 

รวมหนีสินของบริษัทย่อยทีจาํหน่าย  1,802,855,912 
รวมสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยทีจาํหน่าย  563,254,170 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย ณ วนัที 1 เมษายน 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ชือบริษัท ประเภทกจิการ ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุนร้อยละ ราคาทุน 

  ความสัมพนัธ์  โดยทางตรง โดยทางอ้อม  
บริษัทย่อยทีจําหน่าย       
บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั นาํเขา้และจดัจาํหน่าย ผูถื้อหุน้ 200,000,000 22.87 51.00 55,429,067 
บริษทั เอม็ซี พลาสติก จาํกดั นาํเขา้และจดัจาํหน่าย ผูถื้อหุน้ 50,000,000 51.00 51.00 25,500,000 
บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั นาํเขา้และจดัจาํหน่าย ผูถื้อหุน้ 50,000,000 51.00 51.00 25,500,000 

     106,429,067 
บริษัทย่อยทีสูญเสียอาํนาจควบคุมในส่วนของการถือหุ้นทางอ้อม     
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้ 200,000,000 49.00 74.50 98,000,000 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (35,000,000) 
      63,000,000 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       169,429,067 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินสดรับจาก (จ่ายเพือ) การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขาย 237,311,999 237,311,999 
หกั มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย 563,254,170 169,429,067 
หกั มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลือในบริษทัยอ่ยเดิมทีมีการควบคุม (66,463,738) (63,000,000) 
หกั ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย (257,543,933) - 
หกั รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเคยตดัรายการระหวา่งกนัเพิมขึน (1,934,500) - 
 237,311,999 106,429,067 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 130,882,932 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขาย 237,311,999 237,311,999 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย (394,640,802) - 
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือ) การจาํหน่ายเงินลงทุน (157,328,803) 237,311,999 
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14. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10,842,549  22,392,413  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีไวก้บัสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ ง โดยมีการคิดอตัราดอกเบียในอตัรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการคําประกนั
โดยการจดจาํนองทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเชือประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสันและเงินกูย้ืมระยะยาว รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท ตัวสัญญาใชเ้งิน 
การขายลดตัวเงินและหนงัสือคําประกนัธนาคาร 

จาํนวนวงเงินสินเชือรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยทียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงนิ 2559 2558 2559 2558 

วงเงินสินเชือ* บาท 12,039  12,339  11,821  12,121 
 ดอลลาร์สหรัฐ 30  30  30  30 
วงเงินสญัญาซือเงินตรา         

ต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,710  3,010  2,690  2,990 
 ดอลลาร์สหรัฐ 175  175  167  167 

*  บริษทัสามารถทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางสถาบนัการเงินเท่ากบัสินเชือสาํหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท
ของสถาบนัการเงินนัน 

วงเงินสินเชือทีมีหลกัประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการคําประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน      
ทีเป็นทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน ทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8 และ 9)  
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15. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 

เจา้หนีการคา้ 371,543,949 320,411,347 351,371,292 307,787,202 
เจา้หนี อืน 59,477,343 110,421,923 58,563,559 109,494,878 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 237,222,258 180,941,625 207,995,143 151,417,130 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้     

(ดูหมายเหตุขอ้ 16) 80,739,667 88,840,458 80,739,667 88,840,458 
รายไดจ้ากการขายตังพกั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 16) 137,567,255 83,307,089 137,567,255 83,307,089 
 886,550,472 783,922,442 836,236,916 740,846,757 

16. รายได้จากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
รายได้จากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัทีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ 
ผูถื้อตัวปุ๋ยของบริษทัทีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตังพกัเป็นการออกตัวปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บ
ชาํระเงินค่าปุ๋ยตามตัว โดยบริษทัไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสําหรับตัวปุ๋ยนี รวมอยูใ่นลูกหนีการคา้ 
ในจาํนวนเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัวปุ๋ยคา้งส่งทียงัไม่ไดรั้บ
ชาํระเงินได ้แต่บริษทัไม่สามารถขอยกเลิกตัวปุ๋ยคา้งส่งดงักล่าว  

ทั งนี สินค้าคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีภาระผูกพนัจาํนวนรวม 218.31 ล้านบาท 
(ประกอบดว้ยรายได้จากการขายตังพกั 137.57 ลา้นบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 80.74 ลา้นบาท) และ 
172.15 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขายตัง 83.31 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 88.84  
ลา้นบาท) ตามลาํดบั สําหรับทีจะตอ้งนาํส่งสินคา้ให้ลูกคา้ทีเกิดจากการออกตัวปุ๋ยแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบ
ซึงไดบ้นัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
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17. หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
งบการเงนิรวม 

หน่วย : บาท 
 จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย 
 2559  2558  2559  2558 

ไม่เกินหนึงปี 5,746,959 5,257,045  5,120,122  4,565,704 
เกินหนึงปีและไม่เกินหา้ปี 9,600,775 11,170,589  9,071,409  10,388,881 
 15,347,734 16,427,634  14,191,531  14,954,585 
หกั  ดอกเบียรอตดัจ่าย (1,156,203) (1,473,049)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 14,191,531 14,954,585  14,191,531  14,954,585 

 
     2559  2558 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี       
ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  5,120,122  4,565,704 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     9,071,409  10,388,881 
     14,191,531  14,954,585 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หน่วย : บาท 

 จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย 
 2559  2558  2559  2558 

ไม่เกินหนึงปี 2,838,993 2,739,868  2,569,426  2,358,864 
เกินหนึงปีและไม่เกินหา้ปี 3,771,847 5,944,053  3,613,613  5,557,485 
 6,610,840 8,683,921  6,183,039  7,916,349 
หกั  ดอกเบียรอตดัจ่าย (427,801) (767,572)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 6,183,039 7,916,349  6,183,039  7,916,349 

      
   2559  2558 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี       
ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  2,569,426  2,358,864 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     3,613,613  5,557,485 
     6,183,039  7,916,349 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเมือเกษียณอายตุามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน ซึ งจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน
หลงัจากออกจากงานเมือเกษียณอายดุงักล่าวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

การดาํเนนิงานต่อเนือง        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,290,832  10,389,018  1,485,166  8,501,138 
ตน้ทุนดอกเบีย 3,153,669  3,770,221  2,392,088  2,852,767 
ผล กาํไรจากการประมาณ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (114,052)  (2,716,819)  (859,261)  (2,078,573) 
 6,330,449  11,442,420  3,017,993  9,275,332 

 

การดาํเนนิงานทียกเลกิ        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั -  683,133  -  - 
ตน้ทุนดอกเบีย -  315,552  -  - 

 -  998,685  -  - 
 6,330,449  12,441,105  3,017,993  9,275,332 
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การเปลียนแปลงในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 142,397,579 178,548,098 115,391,173 116,205,011 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,290,832 11,072,151 1,485,166 8,501,138 
ตน้ทุนดอกเบีย 3,153,669 4,085,773 2,392,088 2,852,767 
ผลกาํไรจากการประมาณตาม    

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (114,052) (2,716,819) (859,261) (2,078,573) 
ผลประโยชน์ทีจ่าย (22,432,560) (13,479,200) (17,972,940) (10,089,170) 
หกั  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน    

ของบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย - (35,112,424) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกไป 126,295,468 142,397,579 100,436,226 115,391,173 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสําคญัทีใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.82  3.25 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 5  0 - 5 
 ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ 5  6 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซึ งมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด   
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 9.26 7.52 
อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1 (8.05) (6.49) 

   อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน   
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 5.23 4.41 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพิมขึนร้อยละ1 (4.69) (3.95) 

   อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน   
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (7.97) (6.44) 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 8.97 7.29 

19. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนสํารองเลี ยงชีพสําหรับพนกังานโดยหักจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหนึ ง
และบริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ งและได้จดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนสํารองเลี ยงชีพ 
ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ (พ.ศ. 2530) 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินส่วนทีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ ซึ งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองมีจาํนวน 
15.88 ลา้นบาท และ 15.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินส่วนทีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี ยงชีพ  
ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบเฉพาะกิจการมีจาํนวน 12.58 ลา้นบาท และ 12.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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20. รายได้อืน 

รายไดอื้น สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - - - 130,882,932 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน     
    ในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม  - 68,678,400 - - 
ดอกเบียรับ 62,424,265 64,456,840 59,541,452 60,376,956 
ค่าเช่ารับ 5,639,994 5,833,473 18,972,609 19,502,794 
เงินปันผลรับ - - 10,837,500 17,616,471 
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 276,233,462 - 276,233,462 - 
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,990,851 3,149,757 1,942,576 2,426,637 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน-สุทธิ 23,038,899 110,425,156 23,135,930 108,665,375 
อืนๆ 26,150,437 21,437,471 21,901,283 19,567,337 

 398,477,908 273,981,097 412,564,812 359,038,502 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

การดาํเนินงานต่อเนือง        
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (234,538,517)  160,515,440 (215,518,054) 154,087,744 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปทีซือ 258,936,974  248,626,045 - - 
วตัถุดิบทีใชไ้ป 8,239,469,971  9,232,472,901 8,223,202,464 9,218,485,595 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 525,467,074  470,200,472 457,952,998 403,675,462 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 149,278,483  160,141,093 137,586,032 145,306,993 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 82,732  (3,455,604) 82,732 (3,455,604) 
หนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 2,374,784  (3,044,165) 2,418,506 664,069 
กลบัรายการค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  - - (35,000,000) 

การดาํเนินงานทียกเลกิ     
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ -  (21,815,217) - - 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปทีซือ -  1,398,216,498 - - 
วตัถุดิบทีใชไ้ป -  8,972,105 - - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน -  33,110,953 - - 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย -  2,062,139 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) -  (1,575,632) - - 
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22. ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 

ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 
ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั (2,323,570,340)  (2,323,570,340)  (2,323,570,340)  (2,323,570,340) 

 (43,570,340)  (43,570,340)  (43,570,340)  (43,570,340) 

23. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง
ของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน 

บริษทัมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพือรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มีระดบัทุนเพียงพอสําหรับ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัเท่านัน 

24. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว ้
เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
สาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนีจะนาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได ้

25. เงินปันผล 
เมือวนัที  29 มีนาคม 2559 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2558 
ในส่วนทีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลนี ไดจ่้ายแลว้ใน
เดือนเมษายน 2559 

เมือวนัที  27 มีนาคม 2558 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุน้ละ 2.30 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 1,344.84 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2557 
ในส่วนทีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลนี ไดจ่้ายแลว้ใน
เดือนเมษายน 2558 
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ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ให้แก่
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุม บาทต่อหุ้น เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ  วนัทีจ่าย 

 ผู้ถือหุ้นสามญั  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่ม ี  รวม  เงนิปันผล 
   บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม     

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 7 เม.ย. 2559 1.70 10.84 10.41 21.25 มิ.ย. 2559 

ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2557 ให้แก่        
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุมวสิามญั บาทต่อหุ้น เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ  วนัทีจ่าย 

 ผู้ถือหุ้น  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่ม ี  รวม  เงนิปันผล 
   บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม     

บริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั 23 มี.ค. 2558 9.30 14.51 4.09 18.60 มี.ค. 2558 
บริษทั เอม็ซี พลาสติก จาํกดั 23 มี.ค. 2558 0.60 0.15 0.15 0.30 มี.ค. 2558 
บริษทั เอม็ซี โซลเวน้ท ์จาํกดั 23 มี.ค. 2558 9.30 2.37 2.28 4.65 มี.ค. 2558 
   17.03 6.52 23.55  

ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2557 ให้แก่
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุม บาทต่อหุ้น เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ  วนัทีจ่าย 

 ผู้ถือหุ้นสามญั  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่ม ี  รวม  เงนิปันผล 
   บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม     

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 7 เม.ย. 2558 1.70 10.84 10.41 21.25 มิ.ย. 2558 
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26. รายการกบักจิการทีเกียวข้องกนั 

รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี  
26.1 เงินลงทุน 

26.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

      เงินลงทุน   
ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

  ความสัมพนัธ์  เงินลงทุน      
    ร้อยละ     

บริษัทร่วม         
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า ผูถื้อหุ้น 200,000,000 49.00 98,000,000 135,676,493 - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

      เงินลงทุน   
ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

  ความสัมพนัธ์  เงินลงทุน      
    ร้อยละ     

บริษัทร่วม         
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า ผูถื้อหุ้น 200,000,000 49.00 98,000,000 135,391,385 - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาํคญั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 285,108  249,248 
ส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -  212,791 
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26.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

หน่วย : บาท 
ชือบริษัท ประเภทกจิการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ  วิธีราคาทุน 

  ความสัมพนัธ์  (โดยทางตรงและทางอ้อม)  2559  2558 
    2559 2558     

บริษัทย่อย          
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี ผูถื้อหุ้น 125,000,000 51.00 51.00  63,750,000  63,750,000 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริการบรรจุและ         

 
TCCC Myanmar Limited  

ผสมเคมีเกษตร 
ผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ย 

ผูถื้อหุ้น 
ผูถื้อหุ้น 

50,000,000 
105,334,737 

99.99 
99.99 

99.99 
- 

 49,999,400 
105,334,737 

 49,999,400 
- 

       219,084,137  113,749,400 

เมือวนัที  3 ตุลาคม 2559 บริษัทลงทุนในหุ้นสามญัของ TCCC Myanmar Limited โดยมีทุน 
จดทะเบียนจาํนวนทังสิน 12.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ งเป็นบริษทัย่อยทีจดัตังขึนใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพือประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมี
สูตรต่างๆ  บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99  โดยบริษทัไดช้าํระเงินบางส่วนแลว้ในปี 
2559 เป็นจาํนวนทังสิน 3 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 105.33 ลา้นบาท 

เมือวนัที 1 เมษายน 2558 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอ็มซี อินดสัเทรียล เคมิคลั 
จาํกดั บริษทั เอ็มซี พลาสติก จาํกดั และบริษทั เอ็มซี โซลเวน้ท์ จาํกดั ซึ งมีผลทาํให้บริษทั
สูญเสียอาํนาจควบคุมในส่วนของการถือหุ้นทางออ้มในบริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) 
จาํกดั ดงันันบริษทัจึงไดรั้บรู้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเดิมทีเคยมีอาํนาจควบคุมเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ทังนี เงินลงทุนในบริษทั เมโทรแทน จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัร่วมที
ถือหุน้โดยหนึงในบริษทัยอ่ยทีจาํหน่าย ไดถู้กจาํหน่ายในวนัดงักล่าวดว้ย 

นอกจากนี  บริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 35.00 ลา้นบาท
เป็นส่วนหนึ งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 เนืองจากบริษทัพิจารณาวา่มูลค่าทีคาดวา่
จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
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26.2 รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

26.2.1 รายการคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
รายได้จากการขายและการให้บริการ         

การดําเนินงานต่อเนือง         
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 8,129,782  6,958,872  -  - 

การดําเนินงานทียกเลิก         
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  1,415,577  -  - 
บริษทั เมโทรแทน จาํกดั บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  9,702,838  -  - 
  8,129,782  18,077,287  -  - 

         
รายได้อืน         

การดําเนินงานต่อเนือง         
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  6,958,872  -  - 
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  12,889,973  14,898,690 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  74,242  81,295 
บริษทั เมโทรแทน จาํกดั บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  160,200  -  - 
  -  7,119,072  12,964,215  14,979,985 
         

ค่าซือ         
การดําเนินงานต่อเนือง         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 12,476,272  5,484,678  -  - 
บริษทั เอ็มซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  13,103,210 
บริษทั เอ็มซี พลาสติก จาํกดั บริษทัยอ่ย - - -  7,850,050 
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,846  - 

การดําเนินงานทียกเลิก         
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  16,972,465  -  - 
  12,476,272  22,457,143  2,846  20,953,260 
       

ค่าใช้จ่ายอืน         
การดําเนินงานต่อเนือง         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  21,337 
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,359,500  2,077,035  2,155,500  1,866,735 
การดําเนินงานทียกเลิก         

บริษทั เมโทรแทน จาํกดั บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  160,200  -  - 
  2,359,500  2,237,235  2,155,500  1,888,072 
       

ลูกหนีการค้า         
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 212,198  189,547  -  - 
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  777,491  1,129,494 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  87,008  93,827 

  212,198  189,547  864,499  1,223,321 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนีการค้า         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 8,554,194  1,772,781  -  - 
  8,554,194  1,772,781  -  - 
         

เจ้าหนีอืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 210,389  240,124  192,199  221,934 
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  1,070 
  210,389  240,124  192,199  223,004 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

การดําเนินงานต่อเนือง         
ผลประโยชน์ระยะสัน กรรมการ 44,968,690  42,681,379  44,596,690  42,309,379 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน กรรมการ -  1,788,000  -  1,788,000 

การดําเนินงานทียกเลิก         
ผลประโยชน์ระยะสัน กรรมการ -  350,800  -  - 
  44,968,690  44,820,179  44,596,690  44,097,379 

การซือจากกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ราคาและเงือนไขเป็นไปตามทีตกลงกนัระหว่างผูซื้อกบัผูข้าย
โดยอิงตามราคาตลาด 

27. บัตรส่งเสริมการลงทุน 
เมือวนัที 30 ตุลาคม 2556 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 9030(2)/2556 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตปุ๋ยเคมีทีเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดั
พลังงาน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ งสิทธิและประโยชน์ทีไดรั้บทีสาํคญั มีดงันี  

• ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
• ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพือใช้ใน

การผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึงปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั งแรก 
• ไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดร้ับ

การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้น
การประหยดัพลงังานโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวยีน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัทีเริมมีรายได้
จากการประกอบกิจการ (วนัที 1 มกราคม 2557) 

• ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้ สําหรับเงินปันผลทีไดรั้บจากกิจการทีได้รับ 
การส่งเสริมซึ งได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาทีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนัน 

บริษทัจึงตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ป. 14/2541 ลงวนัที 30 ธันวาคม 2541 เรื อง 
กาํหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรับผูไ้ด้รับการส่งเสริม โดยให้บริษทัแสดงยอดรายได้จากการจาํหน่าย 
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทังแยกเป็นธุรกิจทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดด้งันี   

งบการเงนิรวม 
หน่วย : บาท 

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 
 ธุรกจิทีได้รับ  ธุรกจิทีไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก -  887,823,787  887,823,787 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ -  11,281,100,322  11,281,100,322 

 -  12,168,924,109  12,168,924,109 

หน่วย : บาท 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558 
 ธุรกจิทีได้รับ  ธุรกจิทีไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
การดาํเนนิงานต่อเนือง      
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 83,826,151  562,069,356  645,895,507 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ 188,570,126  11,645,475,750  11,834,045,876 
 272,396,277  12,207,545,106  12,479,941,383 

การดาํเนนิงานทียกเลกิ      
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก -  3,784,535  3,784,535 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ -  1,494,104,044  1,494,104,044 
 -  1,497,888,579  1,497,888,579 

 272,396,277  13,705,433,685  13,977,829,962 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หน่วย : บาท 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 
 ธุรกจิทีได้รับ  ธุรกจิทีไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก -  887,823,787  887,823,787 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ -  10,952,119,161  10,952,119,161 

 -  11,839,942,948  11,839,942,948 

หน่วย : บาท 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558 
 ธุรกจิทีได้รับ  ธุรกจิทีไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 83,826,151  562,069,356  645,895,507 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ 188,570,126  11,307,189,206  11,495,759,332 

 272,396,277  11,869,258,562  12,141,654,839 

28. สัญญาทีสําคัญ 
 28.1 สัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 

บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึงในประเทศญีปุ่น โดยบริษทัจะตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้1 ปี และ
ต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะแสดงเจตนาทีจะไม่ต่อสัญญา ทังนี
จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอยา่งนอ้ยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสัญญา 

28.2 สัญญาทีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน 
บริษัทได้ทําสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหนึ งโดยบริษัทจะได้รับ
คาํปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ทีปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราทีระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละเดือน ซึ งระยะเวลาในการจ่ายจะเริมเมือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จและ
จะจ่ายบางส่วนของมูลค่าทีประหยดัไดต้ามสัญญา Energy Performance Contract 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

29.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจาํนวนเงิน  
97.31 ลา้นบาท และ 96.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม บริษทัและบริษทัย่อยได้เช่าอาคารสํานักงาน คลงัสินค้า ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาํนกังานตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึ งเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปนี  

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ภายใน 1 ปี 24,133,281 19,105,482 21,659,385 19,105,482 
1 - 5 ปี 20,887,945 9,625,621 15,462,149 9,625,621 

 45,021,226 28,731,103 37,121,534 28,731,103 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเช่าจากสัญญา
เช่าดาํเนินงานในงบการเงินรวมจาํนวน 36.23 ลา้นบาท และ 26.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 34.88  ลา้นบาท และ 25.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.3 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคําประกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

 หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
หนงัสือคําประกนัไฟฟ้า 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500 

29.4 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 7.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 289.46 ลา้นบาท) 
และ 2.58 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.01 ลา้นปอนด ์(หรือเทียบเท่า 93.93 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหนึ งในประเทศไทย มีภาระจากการให้ธนาคารในประเทศ
ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3.42 ลา้นบาท (ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 
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30. ข้อมูลเกียวกบัการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตนาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง  ๆโดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัใน
การนาํเขา้และจาํหน่ายสารละลาย เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม สียอ้มผา้ เมด็พลาสติก บริการใหเ้ช่าและอืน  ๆบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีมีสาระสาํคญัเพียงส่วนงานเดียวทีดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

เมือวนัที 17 มีนาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญา Share Purchase Agreement เพือขายส่วนงานบางส่วนและได้
ดําเนินการแล้วเสร็จในวนัที  1 เมษายน 2558 (ดูหมายเหตุข้อ 13) ส่วนงานดังกล่าวจึงจัดประเภทเป็น 
การดาํเนินงานทียกเลิก 

สําหรับปี 2559 ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามส่วนงานทางธุรกิจได ้
ดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 ค่าขายและ  กาํไร (ขาดทุน) สินทรัพย์ทีใช้ 
 รายได้อืน  เบ็ดเสร็จรวม ในหน่วยงาน 

การดาํเนินงานต่อเนือง      
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ ยเคมีเกษตร  11,839,942,948   

  - รายไดอื้นๆ 412,564,812   
 12,252,507,760 2,849,532,838 10,922,337,854 
บริการให้เช่า 116,037,067  26,933,181 223,947,269 
อืนๆ 336,878,674  14,528,272 237,558,285 
 (1,504)  (444,257) 106,218,674 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (25,098,775)    
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง 12,680,323,222    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   2,890,550,034  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (10,550,312)  
กาํไรเบด็เสร็จรวม   2,879,999,722  
   11,490,062,082 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน    (182,272,143) 
สินทรัพยร์วม    11,307,789,939 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม   (574,411,800)  
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

   
1,328,195 

 

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่   2,306,916,117   
สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559    11,307,789,939 
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สําหรับปี  2558 ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามส่วนงานทางธุรกิจได ้
ดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 ค่าขายและ  กาํไร (ขาดทุน) สินทรัพย์ทีใช้ 
 รายได้อืน  เบ็ดเสร็จรวม ในหน่วยงาน 

การดาํเนินงานต่อเนือง      
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ ยเคมีเกษตร  12,141,654,839   

  - รายไดอื้นๆ 359,287,750   
 12,500,942,589 1,773,998,295 9,224,210,238 
บริการให้เช่า 120,017,006  27,685,552 226,099,829 
อืนๆ 349,127,317  20,346,460 227,994,620 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (32,617,793)    
หกั กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (130,882,932)  (130,882,932)  
บวก กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 68,678,400  68,678,400  
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง 12,875,264,587    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   1,759,825,775  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (364,049,807)  
กาํไรเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง   1,395,775,968  
   9,678,304,687 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน    (77,582,405) 
สินทรัพยร์วม    9,600,722,282 

การดาํเนินงานทียกเลกิ     
สารละลาย 357,028,084  18,354,830 - 
เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม 299,988,023  7,899,200 - 
สียอ้มผา้ 110,208,645  (738,114) - 
เมด็พลาสติก  740,622,413  11,860,053 - 
อืนๆ 13,361,414  2,407,815 - 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (14,562,290)    
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก 1,506,646,289    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   39,783,784  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (7,955,196)  
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก   31,828,588  
หกั ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (34,319,495) 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก   (2,490,907)  
   - 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน    - 
สินทรัพยร์วม    - 

หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (20,953,260)    
รายไดร้วม 14,360,957,616   
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด   1,393,285,061  
หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม   (26,261,344)  
กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่   1,367,023,717  
สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558    9,600,722,282 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ผลิตภณัฑ์ของบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยสารเคมี เม็ดพลาสติกและอืนๆ 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานส่วนใหญ่ คือค่าขายของบริษทั เอม็ซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จาํกดั และบริษทั เอม็ซี 
พลาสติก จาํกดั ใหก้บับริษทัใหญ่ ราคาและเงือนไขเป็นเช่นเดียวกบัทีขายใหบุ้คคลภายนอก 
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31. การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน 

31.1 ความเสียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
ความเสียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา 
ซึ งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่า
สูงสุดของความเสียงทีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัของสินเชือ 
ซึ งเกิดขึ นจากลูกหนี การค้ามีไม่มาก เนืองจากบริษทัมีลูกหนี จาํนวนมากอยู่ในภูมิภาคต่างๆ 
ในประเทศไทย 

31.2 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย 
ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลง ซึ งก่อให้เกิดผลเสียหาย 
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีทีอตัราดอกเบียสูงขึนอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เนืองจากบริษทัมีเงินกูย้มืในจาํนวนทีมีสาระสาํคญั 

31.3 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
งบการเงนิรวม 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ลาํดบัชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,091,852 6,091,852 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 252,242 252,242 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 736,896 736,896 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 135,676 135,676 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ    
หนี สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน    มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

จากสถาบนัการเงิน 10,843 10,843 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หนีการคา้ 371,544 371,544 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 14,192 12,823 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ลาํดบัชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,661,749 4,661,749 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 164,161 164,161 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 665,916 665,916 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 135,391 135,391 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
   สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ    
หนี สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน    มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

จากสถาบนัการเงิน 22,392 22,392 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หนีการคา้ 320,411 320,411 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 14,955 13,119 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ลาํดบัชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,999,577 5,999,577 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 100,000 100,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 672,806 672,806 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 98,000 98,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 219,084 219,084 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ    
หนี สินทางการเงิน     
เจา้หนีการคา้ 351,371 351,371 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 6,183 5,691 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

หน่วย : บาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ลาํดบัชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,578,355 4,578,355 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 603,832 603,832 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 98,000 135,391 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 113,749 247,692 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
   สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ    
หนี สินทางการเงิน     
เจา้หนีการคา้ 307,787 307,787 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 7,916 7,007 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

31.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศใน
บางส่วน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากบัธนาคาร
โดยรายละเอียดตามสัญญาดงักล่าว มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลาํดบัชัน เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถัวเฉลีย
ตามสัญญา 

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 16,087,331 35.4648 48 - 337 7,452,056 

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
 ยโูร 56,770 38.2566 262 32,420 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 978,910 35.4354 19 - 115 316,356 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 22,869,077 35.9331 61 - 338 8,003,803 

ลาํดบั 2 

ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
 

 ยโูร 77,913 38.7263 150 - 332 108,321 
 ปอนดส์เตอร์ลิง 23,512 52.3575 147 41,345 
 เยน 1,240,000 0.2940 62 7,845 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 741,177 35.9562 19 - 144 131,028 
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หน่วย : พนับาท 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลาํดบัชัน เทคนิคการ 
 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถัวเฉลีย

ตามสัญญา 
ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 6,003,083 35.4191 63 - 168 (1,553,128) ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,298,040 36.0655 176 47,855 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
ทีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสญัญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคู่สญัญาต่าง ๆ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินต่างประเทศ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ งส่วนหนึ ง
อยูภ่ายใตส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริหารความเสียงเกียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนี  

 หนีสินเงนิตราต่างประเทศ 
 สกลุเงนิ จาํนวนเงนิ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 7,862,105 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 658,185 

   
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 6,517,973 
 ยโูร 74,650 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 23,512 

 ยโูร 718,552 
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 สินทรัพย์เงนิตราต่างประเทศ 
 สกลุเงนิ จาํนวนเงนิ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 6,161,389 
 จ๊าต 2,480,768 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 360,986 
 จ๊าต 954,400 

   
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 4,785,015 

32. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี ไดร้ับการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมือวนัที  
22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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Notes

2016 2015 2016 2015

ASSETS

CURRENT  ASSETS

Cash and cash equivalents 4.1 6,091,851,792 4,661,748,919 5,999,576,963 4,578,354,751

Temporary investments 5 252,242,235 164,161,392 100,000,000 -

Trade and other receivables 6 819,627,960 722,004,129 751,955,229 655,896,349

Inventories 7 and 16 1,678,289,552 1,544,655,331 1,594,462,555 1,485,370,098

Other current assets 531,188 2,804,539 447,489 2,657,427

Total Current Assets 8,842,542,727 7,095,374,310 8,446,442,236 6,722,278,625

NON-CURRENT  ASSETS

Investment in an associate 26.1.1 135,676,493 135,391,385 98,000,000        98,000,000       

Investments in subsidiaries 26.1.2 - - 219,084,137 113,749,400

Investment properties 8 28,648,424        275,810,281      28,648,424 275,810,281

Property, plant and equipment 9 1,616,115,105 1,497,228,595 1,544,056,490 1,423,048,976

Leasehold right 10 93,344,045 - - -

Intangible asset 11 545,900,757 545,900,757 545,900,757 545,900,757

Deferred tax assets 12 41,027,836 47,257,247 35,678,908 41,670,142

Other non-current assets 4,534,552 3,759,707 4,526,902 3,752,057

Total Non-current Assets 2,465,247,212 2,505,347,972 2,475,895,618 2,501,931,613

TOTAL  ASSETS 11,307,789,939 9,600,722,282 10,922,337,854 9,224,210,238

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED

FINANCIAL  STATEMENTS

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  

AS  AT  DECEMBER  31,  2016

UNIT : BAHT

SEPARATE
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Notes

2016 2015 2016 2015

CURRENT  LIABILITIES 

Bank overdrafts and short-term borrowings

from financial institutions 14 10,842,549 22,392,413 - -

Trade and other payables 15 and 16 886,550,472 783,922,442 836,236,916 740,846,757

Current portion of liabilities under 

finance lease agreements 17 5,120,122 4,565,704 2,569,426 2,358,864

Current income tax payable 376,405,183 177,721,450 373,319,689 174,279,244

Other current liabilities 26,154,418 25,783,322 15,528,872 15,656,746

Total Current Liabilities 1,305,072,744 1,014,385,331 1,227,654,903 933,141,611

NON-CURRENT  LIABILITIES 

Liabilities under finance lease agreements 17 9,071,409 10,388,881 3,613,613 5,557,485

Employee benefit obligation 18 126,295,468 142,397,579 100,436,226 115,391,173

Deferred tax liabilities 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

Other non-current liabilities 14,753,620 10,936,620 10,744,620 7,299,620

Total Non-current Liabilities 266,729,076 280,331,659 223,974,610 237,428,429

TOTAL  LIABILITIES 1,571,801,820 1,294,716,990 1,451,629,513 1,170,570,040

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2016

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTSFINANCIAL  STATEMENTS

    LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY
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Notes

2016 2015 2016 2015

   LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY 

(CONTINUED)

SHAREHOLDERS’   EQUITY

SHARE  CAPITAL  

Authorized share capital

584,716,118 ordinary shares of Baht 3 each 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354

Issued and paid-up share capital

584,714,068 ordinary shares of Baht 3 each, 

fully paid 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

DISCOUNT  ON  ORDINARY  SHARES  22 (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)

RETAINED  EARNINGS

Appropriated 

Legal reserve 24 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

Unappropriated 7,764,282,874 6,335,766,054 7,584,721,642 6,167,653,499

OTHER   COMPONENTS  

OF   SHAREHOLDERS’  EQUITY 1,328,195 - - -

TOTAL  ATTRIBUTIONS  TO  OWNERS  

OF  THE  PARENT 9,651,597,768 8,221,752,753 9,470,708,341 8,053,640,198

NON-CONTROLLING  INTERESTS 84,390,351           84,252,539         - -

TOTAL  SHAREHOLDERS’   EQUITY 9,735,988,119 8,306,005,292 9,470,708,341 8,053,640,198

TOTAL  LIABILITIES  

11,307,789,939 9,600,722,282 10,922,337,854 9,224,210,238

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2016

AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTS
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Notes

2016 2015 2016 2015

CONTINUING  OPERATIONS

Revenues from sales 27 12,168,924,109 12,479,941,383 11,839,942,948 12,141,654,839

Revenues from services 112,636,097 121,092,859 - -

Costs of the sales of goods (9,026,581,746) (10,338,396,640) (8,764,583,210) (10,068,337,443)

Costs of the rendering of services (58,001,469) (61,387,753) - -

Gross profit 3,196,976,991 2,201,249,849 3,075,359,738 2,073,317,396

Other income 20 398,477,908 273,981,097 412,564,812 359,038,502

Profit before expenses 3,595,454,899 2,475,230,946 3,487,924,550 2,432,355,898

Selling expenses (369,713,322) (336,596,966) (340,038,164) (309,279,202)

Administrative expenses (284,259,447) (323,058,339) (239,842,967) (241,044,032)

Managements’ remuneration 26.2.1 (44,968,690) (42,681,379) (44,596,690) (42,309,379)

Total Expenses (698,941,459) (702,336,684) (624,477,821) (592,632,613)

Profit before finance costs and income tax expense 2,896,513,440 1,772,894,262 2,863,446,729 1,839,723,285

Finance costs (6,362,567) (16,034,554) (4,220,760) (13,501,840)

Share of profit from investment in an associate 26.1.1 285,108 249,248 - -

Profit before income tax expense 2,890,435,981 1,757,108,956 2,859,225,969 1,826,221,445

Income tax expense 12 (574,388,989) (363,506,443) (565,774,133) (353,030,389)

Profit for the year form continuing operations 2,316,046,992 1,393,602,513 2,293,451,836 1,473,191,056

DISCONTINUED  OPERATIONS

Loss for the year from

discontinued operations 13 - (2,490,907) - -

PROFIT  FOR  THE  YEAR 2,316,046,992 1,391,111,606 2,293,451,836 1,473,191,056

CONSOLIDATED SEPARATE

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2016

UNIT : BAHT

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS
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Notes

2016 2015 2016 2015

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss

Actuarial gains 18 114,052 2,716,819 859,261 2,078,573

Income tax relating to item 12 (22,810) (543,364) (171,852) (415,714)

Item that may be  reclassified subsequently to profit or loss

Exchange differences on translation of financial statements

of foreign subsidiary 1,328,195 - - -

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR - NET  OF  INCOME  TAX 1,419,437 2,173,455 687,409 1,662,859

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEAR 2,317,466,429 1,393,285,061 2,294,139,245 1,474,853,915

PROFIT  ATTRIBUTABLE  TO

Owners of the parent 2,305,514,875 1,364,792,988 - -

Non-controlling interests 10,532,117 26,318,618 - -

2,316,046,992 1,391,111,606 - -

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

ATTRIBUTABLE  TO

Owners of the parent 2,306,916,117 1,367,023,717 - -

Non-controlling interests 10,550,312 26,261,344 - -

2,317,466,429 1,393,285,061 - -

BASIC  EARNINGS  ATTRIBUTABLE  TO   

OWNERS  OF  THE  PARENT  PER  SHARE BAHT 3.94 2.33 3.92 2.52

WEIGHTED  AVERAGE  NUMBER    

OF  ORDINARY  SHARES SHARES 584,714,068 584,714,068 584,714,068 584,714,068

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  PROFIT  OR  LOSS  AND  OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2016

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE
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Note

2016 2015 2016 2015
CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES

Profit before income tax expense 2,890,435,981 1,796,892,740 2,859,225,969 1,826,221,445

Adjusted by

Doubtful accounts (reversal) 2,374,784 (3,044,165) 2,418,506 664,069

Loss for diminution in value of inventories (reversal) 82,732 (5,031,236) 82,732 (3,455,604)

Depreciation 149,035,988 162,041,762 137,586,032 145,186,993

Reversal of a allowance for impairment

on investment properties (21,400,000) -               (21,400,000) -               

Amortization - Leasehold right 242,494 -               -               -               

Amortization - Intangible assets -               161,470 -               120,000

Gain on sale of investments in subsidiaries -               -               -               (130,882,932)

Gain on fair value adjustment from investment 

in subsidiary to investment in an associate -               (68,678,400) -               -               

Reversal of allowance for impairment of investment

in subsidiaries -               -               -               (35,000,000)

Gain on sales of investment properties (254,833,462) -               (254,833,462) -               

Gain on sales of property, plant and equipment (4,990,851) (4,229,909) (1,942,576) (2,426,637)

Loss on write off property, plant and equipment 140 2,169,228 1 2,169,228

Employee benefit obligations expense 6,444,501 14,219,684 3,877,254 11,353,905

Share of profit from investment in an associate (285,108) (462,039) -               -               

Unrealized loss on exchange rate 5,135,883 10,726,048 5,172,428 2,464,913

Dividend income -               -               (10,837,500) (17,616,471)

Interest income (62,424,265) (64,922,439) (59,541,452) (60,376,956)

Interest expenses 1,572,362 9,002,665 453,476 461,102

Profit from operations before change in operating

assets and liabilities 2,711,391,179 1,848,845,409 2,660,261,408 1,738,883,055

Increase in trade and other receivables (100,024,766) (236,586,876) (97,926,400) (273,440,814)

(Increase) decrease in inventories (133,716,953) 866,405,932 (109,175,189) 882,957,742

Decrease in other current assets 2,273,351 2,509,540 2,209,938 2,883,251

(Increase) decrease in other non-current assets (774,845) 13,925 (774,845) 13,925

Increase (decrease) in trade and other payables 143,361,981 (469,874,230) 136,270,837 (706,887,531)

Decrease in other current liabilities (605,640) (6,231,163) (1,377,114) (3,825,793)

Cash paid for employee benefit obligations (22,432,560) (12,540,960) (17,972,940) (10,089,170)

Increase in other non-current liabilities 3,817,000 2,529,800 3,445,000 1,137,799

Cash received from operations 2,603,288,747 1,995,071,377 2,574,960,695 1,631,632,464

Cash paid for income tax (369,498,655) (370,641,877) (360,914,306) (362,340,601)

Net cash provided by operating activities 2,233,790,092 1,624,429,500 2,214,046,389 1,269,291,863

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2016

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE
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Note

2016 2015 2016 2015

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

Increase in temporary investments (88,080,843) (11,946,624) (100,000,000) -               

Cash received from sale (paid for purchase)

of investments -               (157,328,803) (105,334,737) 237,311,999

Cash received from sales of investment properties 524,560,609 -               524,560,609 -               

Cash payment for purchase of investment properties (1,165,290) -               (1,165,290) -               

Proceeds from sales of property, plant and equipment 5,501,836 4,666,590 2,444,281 2,849,197

Cash payments for purchase property, plant and equipment (308,829,065) (335,963,557) (303,873,801) (331,000,000)

Cash payment for purchase leasehold right (93,586,539)          -               -               -               

Dividend received from an subsidiary -               -               10,837,500 17,616,471

Interest received 63,313,334 69,145,855 59,853,384 64,654,601

Net cash used in investing activities 101,714,042 (431,426,539) 87,321,946 (8,567,732)

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Cash payment for bank overdrafts and short-term

borrowings from financial institutions (11,640,023) (312,558,891) -               -               

Cash payments for liabilities under

finance lease agreements (6,033,469) (7,223,271) (2,621,545) (5,466,633)

Interest paid (1,572,362) (9,352,062) (453,476) (461,102)

Dividend paid (877,071,102) (1,344,842,357) (877,071,102) (1,344,842,357)

Dividends paid - Subsidiaries (10,412,500) (16,925,629) -               -               

Net cash used in financing activities (906,729,456) (1,690,902,210) (880,146,123) (1,350,770,092)

Exchange rate differences 
on translation of financial statements 

of foreign subsidiary 1,328,195 -               -               -               

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 1,430,102,873 (497,899,249) 1,421,222,212 (90,045,961)

Cash and cash equivalents as at January 1, 4,661,748,919 5,159,648,168 4,578,354,751 4,668,400,712

Cash and cash equivalents as at December 31, 4.1 6,091,851,792 4,661,748,919 5,999,576,963 4,578,354,751

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2016

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES
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THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES 
NOTES  TO  THE  CONSOLIDATED  AND  SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 
FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2016

1. OPERATIONS  AND  GENERAL  INFORMATION 

1.1 The operation of the Company 

Thai Central Chemical Public Company Limited (“the Company”) is a listed 
company in The Stock Exchange of Thailand with its head office located at 21/35-46 
Thai Wah Tower 1, 14-16th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, 
Bangkok. The Company is a producer, importer and dealer of various chemical 
fertilizer compound. The major shareholders of the Company are Sojitz Corporation 
holding 43.92% and ISTS (Thailand) Co., Ltd. holding 39.53%. 

The major principal business operations of the Company and its subsidiaries (“the 
Group”) are summarized as follows: 

1.2 The operations of subsidiaries 

1.2.1 N.I.M. Company Limited was registered in Thailand with its office located at 
205 Metro Building, 8th Floor, Rajawongse Road, Bangkok. The company’s 
main business is to lease out tank yard for containing liquid chemicals. 

1.2.2 MC Agro-Chemicals Company Limited was registered in Thailand with its 
office located at 581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Soi 12, Sukhumvit 
Road, Samutprakarn. The company’s main business is to trade formulated 
products and provide repacking services. 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited was registered in the republic of the union of 
Myanmar, in order to be a producer, importer and dealer of various chemical 
fertilizer compound. 

1.3 The operations of disposal subsidiaries 

1.3.1 MC Industrial Chemical Company Limited was registered in Thailand with its 
office located at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. 
The company’s main business is to import and distribute chemicals, dyestuff 
textile, resin, solvents and liquid chemicals. 

1.3.2 MC Plastics Company Limited was registered in Thailand with its office located 
at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. The company’s main 
business is to manufacture and distribute inner bags, bottle, resin, and plastic 
sheets.   

1.3.3 MC Solvents Company Limited was registered in Thailand with its office 
located at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. The 
company’s main business is to import and distribute toxic products. 

1.4 The operation of subsidiary which lost control 

Central Pacific (Thailand) Corporation Limited was registered in Thailand with  
its office located at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. The 
company’s main business is to lease out warehouses.
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- 2 - 

2. BASIS  FOR  PREPARATION  AND  PRESENTATION  OF  THE  CONSOLIDATED  AND  
SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS

2.1 The Group and the Company maintain its accounting records in Thai Baht and 
prepares its statutory financial statements in the Thai language in conformity with 
Thai Financial Reporting Standards and General Accepted Accounting Principal in 
Thailand.  

2.2 The Group’s and the Company’s financial statements have been prepared in 
accordance with the Thai Accounting Standard (“TAS”) No. 1 (Revised 2015) 
“Presentation of Financial Statements”, which was effective for financial periods 
beginning on or after January 1, 2016 onward, and the Regulation of The Stock 
Exchange of Thailand (“SET”) dated January 22, 2001, regarding the preparation 
and submission of financial statements and reports for the financial position and 
results of operations of the listed companies B.E. 2544 and the Notification of  
the Department of Business Development dated September 28, 2011 regarding 
“The Brief Particulars in the Financial Statement B.E. 2554”. 

2.3 The financial statements have been prepared under the historical cost convention 
except as disclosed in the significant accounting policies. 

2.4 Below is a summary of new Thai Financial Reporting Standards that became 
effective in the current accounting year and those that will become effective in the 
future. 

2.4.1) Adoption of new and revised Thai Financial Reporting Standards 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications 
regarding Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”) which are effective 
for the financial statements for the period beginning on or after January 1, 
2016 onwards, as follow: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 1 (Revised 2015) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (Revised 2015) Inventories 
TAS 7 (Revised 2015) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (Revised 2015) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (Revised 2015) Events after the Reporting Period 
TAS 11 (Revised 2015) Construction Contracts 
TAS 12 (Revised 2015) Income Taxes 
TAS 16 (Revised 2015) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2015) Leases 
TAS 18 (Revised 2015) Revenue 
TAS 19 (Revised 2015) Employee Benefits 
TAS 20 (Revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
 Assistance 
TAS 21 (Revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (Revised 2015) Borrowing Costs 
TAS 24 (Revised 2015) Related Party Disclosures 
TAS 26 (Revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (Revised 2015) Separate Financial Statements
TAS 28 (Revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (Revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (Revised 2015) Earnings per Share 
TAS 34 (Revised 2015) Interim Financial Reporting 
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Thai Accounting Standards (“TAS”) (Continued)
TAS 36 (Revised 2015) Impairment of Assets 
TAS 37 (Revised 2015) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (Revised 2015) Intangible Assets 
TAS 40 (Revised 2015) Investment Property 
TAS 41 Agriculture  
  
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 2 (Revised 2015) Share-based Payment 
TFRS 3 (Revised 2015) Business Combinations 
TFRS 4 (Revised 2015) Insurance Contracts 
TFRS 5 (Revised 2015) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (Revised 2015) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 8 (Revised 2015) Operating Segments 
TFRS 10 (Revised 2015) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (Revised 2015) Joint Arrangements 
TFRS 12 (Revised 2015) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (Revised 2015) Fair Value Measurement 
  

Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”) 
TSIC 10 (Revised 2015) Government Assistance - No Specific Relation to Operating  
 Activities 
TSIC 15 (Revised 2015) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (Revised 2015) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its  
 Shareholders 
TSIC 27 (Revised 2015) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal  
 Form of a Lease 
TSIC 29 (Revised 2015) Service Concession Arrangements : Disclosures 
TSIC 31 (Revised 2015) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (Revised 2015) Intangible Assets - Web Site Costs 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 1 (Revised 2015) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (Revised 2015) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (Revised 2015) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (Revised 2015) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2015) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (Revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (Revised 2015) Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (Revised 2015) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (Revised 2015) TAS 19 (Revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset,  

  Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (Revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (Revised 2015) Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (Revised 2015) Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (Revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 Levies 

Guideline of Accounting 
Guideline on Accounting regarding Recognition and Measurement of Bearer Plants  
Guideline on Accounting for Insurance Business regarding Designation of Financial 
Instruments at Fair Value through Profit or Loss  

Above TFRSs have no material impact on these financial statements.  
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2.4.2) Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not 
yet effective  

The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications 
regarding Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”) which are effective 
for the financial statements for the period beginning on or after January 1, 
2017 onwards, as follow 
Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 1 (Revised 2016) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (Revised 2016) Inventories 
TAS 7 (Revised 2016) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (Revised 2016) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors 
TAS 10 (Revised 2016) Events after the Reporting Period 
TAS 11 (Revised 2016) Construction Contracts 
TAS 12 (Revised 2016) Income taxes 
TAS 16 (Revised 2016) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2016) Leases 
TAS 18 (Revised 2016) Revenue 
TAS 19 (Revised 2016) Employee Benefits 
TAS 20 (Revised 2016) Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 
TAS 21 (Revised 2016) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (Revised 2016) Borrowing Costs 
TAS 24 (Revised 2016) Related Party Disclosures 
TAS 26 (Revised 2016) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (Revised 2016) Separate Financial Statements
TAS 28 (Revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (Revised 2016) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (Revised 2016) Earnings Per Share 
TAS 34 (Revised 2016) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (Revised 2016) Impairment of Assets 
TAS 37 (Revised 2016) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (Revised 2016) Intangible Assets 
TAS 40 (Revised 2016) Investment Property 
TAS 41 (Revised 2016) Agriculture 
TAS 104 (Revised 2016) Accounting for Troubled Debt Restructuring 
TAS 105 (Revised 2016) Accounting for Investments in Debt and Equity Securities 
TAS 107 (Revised 2016) Financial Instruments Disclosure and Presentation 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 2 (Revised 2016) Share-based Payment 
TFRS 3 (Revised 2016) Business Combinations 
TFRS 4 (Revised 2016) Insurance Contracts 
TFRS 5 (Revised 2016) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (Revised 2016) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 8 (Revised 2016) Operating Segments 
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Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) (Continued)
TFRS 10 (Revised 2016) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (Revised 2016) Joint Arrangements 
TFRS 12 (Revised 2016) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (Revised 2016) Fair Value Measurement 
  
Thai Accounting Standard Interpretations (“TSIC”) 
TSIC 10 (Revised 2016) Government Assistance - No Specific Relation to Operating 

Activities 
TSIC 15 (Revised 2016) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (Revised 2016) Income Taxes - Changes in the Tax Status of and Enterprise or 

its Shareholders 
TSIC 27 (Revised 2016) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a 

Lease 
TSIC 29 (Revised 2016) Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 31 (Revised 2016) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (Revised 2016) Intangible Assets - Web Site Costs 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 1 (Revised 2016) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (Revised 2016) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (Revised 2016) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration 

and Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (Revised 2016) Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial 

Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (Revised 2016) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (Revised 2016) Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (Revised 2016) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14 (Revised 2016) TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 

Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (Revised 2016) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (Revised 2016) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (Revised 2016) Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (Revised 2016) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (Revised 2016) Levies 

Guideline on Accounting 
Guideline on Accounting regarding Derecognition of Financial Asset and Liabilities  

The Group’s and the Company’s management will adopt such TFRSs in the 
preparation of the Group’s and the Company’s financial statements when it 
becomes effective. The Group’s and the Company’s management have 
assessed the impact of this TFRS and believes that it will not have material 
impact on the financial statements for the period in which it is initially applied.  
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2.5 The consolidated financial statements include the account balances of the Group and 
the Company, after eliminating intercompany transactions and balances for the year 
ended December 31, The Company’s holdings in subsidiaries are as follows: 

2016 2015
% holding % holding

N.I.M. Company Limited 51.00 51.00
MC Agro-Chemicals Company Limited 99.99 99.99
TCCC Myanmar Limited 99.99 - 

On March 17, 2015, the Company entered into the Share Purchase Agreement with two 
companies to sell shares of three subsidiaries, which were the significant business 
segments of the Company, consist of 457,470 shares of MC Industrial Chemical 
Company Limited, 255,000 shares of MC Plastics Company Limited and 255,000 
shares of MC Solvents Company Limited. The Company completely transferred the 
shares on April 1, 2015. The sale of shares in these subsidiaries caused the Company to 
lose control of the indirect holding in Central Pacific (Thailand) Corporation Limited, a 
subsidiary. According to Thai Financial Reporting Standard No. 5 (Revised 2014) 
“Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations”, the operating 
results of these subsidiaries for the period from January 1, 2015 to April 1, 2015 (date 
of transferring subsidiaries’ shares) have been classified and separately presented as 
discontinued operations in the consolidated statement of profit or loss and other 
comprehensive income for the year ended December 31, 2015 (see Note 13). 

3. SIGNIFICANT  ACCOUNTING  POLICIES 

The financial statements have been prepared under the measurement basis of historical 
cost except as disclosed in the significant accounting policies as follows: 

3.1 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents are cash on hand, deposits at banks’ savings accounts and 
current accounts, and short-term highly liquid investments with maturities within 
three months from the date of acquisition, excluding cash at banks used as collateral 
(if any). 

3.2  Temporary investments 

Temporary investments consist of time deposits at banks with original maturities 
later than 3 months but not later than 1 year which are stated at cost.  

3.3 Trade receivables 

Trade receivables are presented at original invoice amount less allowance for 
doubtful debt based on a review of all outstanding amounts which are uncollectible 
at the statement of financial position date. Such estimated losses are based on the 
Group’s and the Company’s collection experience. 
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The amount of the allowance for doubtful debt, is the difference between the 
carrying amount of the receivable and the amount expected to be collectible.  

Bad debts which are identified during the year are recognized as expense in the 
statement of profit or loss and other comprehensive income.  

3.4 Inventories 

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined on  
a weighted average method. Except for a subsidiary, MC Agro-Chemicals Company 
Limited, which cost is determined on a first-in, first-out method. If the inventories of 
such subsidiary have been determined on the same basis as that of the parent company, 
the difference would not be materially affected to the consolidated financial statements. 

Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of 
business, less the estimated costs necessary to make sale. Allowance is made, where 
necessary, for obsolete and slow-moving inventories (if any). 

3.5 Investments in an associate and subsidiaries 

Investments in an associate and subsidiaries are presented by the cost method for the 
separate financial statements. 

Investment in an associate is presented by the equity method for the consolidated 
financial statements.  

If impairment in value of investment has occurred, the resultant loss on investment 
in all classifications is recognized in the statement of profit or loss and other 
comprehensive income immediately. 

3.6 Investment properties 

Investment properties consist of non-operating land and buildings. Land is stated at 
cost less allowance for impairment and buildings are stated at cost less accumulated 
depreciation. 

Depreciation is calculated by the straight-line method based on the estimated useful 
lives of the assets over the period of 20 years. 

The Group and the Company test impairment and allowance for impairment has to 
be made by comparing the fair value which is determined by an independent 
appraiser who has been approved by the Office of the Securities and Exchange 
Commission (Thailand) using comparative market price method to assess the value 
of investment properties - non-operating land.
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3.7 Property, plant and equipment 

Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated 
depreciation and allowance for impairment of assets (if any). 

Depreciation is calculated by reference to their costs on the straight-line method, 
based on the estimated useful lives of the assets as follows: 

Land improvement 10  years 
Buildings 20  years 
Machinery and equipment 5 - 20  years 
Furniture and office equipment 3 - 20  years 
Vehicles 5 - 10  years 

Dismantling, moving and renovating assets location cost in which the Group and the 
Company obligate when receiving such asset. The Group and the Company 
recognize them at the cost of assets and depreciated them. 

In case of impairment in value of property, plant and equipment has occurred, the 
resultant loss on impairment is recognized as expense in the statement of profit or 
loss and other comprehensive income. 

3.8 Leasehold right 

 Leasehold right consists of leasehold right for land in the Republic of the union of 
Myanmar, which is stated at cost less accumulated amortization.  

Amortization of leasehold right for land is calculated by using the straight-line 
method over the lease periods as follow:   

Leasehold right for land 48  years 

3.9 Impairment 

 The carrying amounts of the assets are reviewed at the end of each reporting period 
to determine whether there is any indication of impairment loss. If any such 
indication exists, the recoverable amounts of asset is estimated.  

The Group and Company recognize impairment loss when the recoverable amount 
of an asset is lower than its carrying amount. The recoverable amount is the higher 
of the asset’s fair value less cost to sell and its value in use. The Group and 
Company determine the value by estimating the present value of future cash flows 
generated by the asset, discounted using a pre-tax discount rate which reflects 
current market assessments of the time value of money and the risk specific to the 
asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is 
used. The calculation reflects the amount that the Group and Company could obtain 
from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, 
willing parties, after deducting the costs of disposal.  

The Group and Company recognize an impairment loss as expense in the statement 
of profit or loss and other comprehensive income. 
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Reversal of an impairment loss. 

The Group and Company will reverse impairment loss of asset (if any), which had 
been recognized in the prior periods, if there is an indicator for impairment may no 
longer exist or may have decreased which the recoverable amount must be 
estimated. 

3.10 Intangible assets 

Intangible assets with definite life consist of right and license for other operations 
which are stated at cost less accumulated amortization. 

Amortization is calculated by reference to their costs on the straight-line method, 
based on the estimated useful lives of the assets over the period of 5 - 10 years. 

Intangible asset with indefinite life consists of right for use of trademarks is stated at 
cost, net of allowance for impairment (if any) which tested for impairment annually 
and allowance for impairment (if any) will be made and recorded as expense in  
the statement of profit or loss and other comprehensive income. 

The Group and Company test for impairment annually and allowance for impairment 
has to be made (if any). The Group and the Company engages an independent 
appraiser to determine the fair value of the right to use the trademarks in accordance 
with the Notification of the Stock Exchange Commission dated April 30, 2004 
regarding the opinion for accounting treatment for intangible assets by using the 
Discounted Cash Flow Approach. 

3.11 Employee benefit obligation 

Employee benefit obligation is the provision for benefit obligation for employees who 
are entitled to receive it upon retirement under the Thai Labor Protection Act. The 
provision is assessed by an independent actuary and based on actuarial assumptions 
using Projected Unit Credit Method to determine the present value of cash flows of 
employee benefit to be paid in the future. Under this method, the determination is 
based on actuarial calculations which include the employee’s salaries, turnover rate, 
mortality rate, years of service, discount rate and compensation increase. 

3.12 Foreign currency transactions 

3.12.1 Transactions denominated in foreign currencies are translated into Baht at rates 
of exchange prevailing at the transaction dates.  All balances of monetary assets 
and liabilities in foreign currencies and forward exchange contracts at the end of 
reporting period are converted into Baht at the reference exchange rates 
established by the Bank of Thailand on that date. 

Gains or losses on foreign exchange rate are recognized as an income or 
expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income. 
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3.12.2 The Group and Company enter into forward exchange contracts in asset and 
liability management activities to control exposure of the fluctuation in foreign 
exchange rates.  

Gains or losses on contracts designated as hedges of existing assets and 
liabilities are recognized as an income or expense in the statement of profit or 
loss and other comprehensive income. 

Premium or discount on forward exchange contracts are deferred and 
amortized over the lives of the related contracts as an income or expense in 
the statement of profit or loss and other comprehensive income. 

3.13 Revenue recognition 

Revenue from sales is recognized when the Group and the Company have 
transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods. 

Revenue from services is recognized when service is rendered. 

Interest income and rental income are recognized as income on an accrual basis. 

Dividend income is recognized as income when dividend is declared. 

Other income is recognized as income on an accrual basis. 

3.14 Lease agreement 

Operating lease 

Lease in which substantially all the risk and reward of ownership of assets remains with 
the lessor is accounted for as operating lease. Rentals applicable to such operating lease 
are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income over the 
lease term. 

Finance lease 

Lease in which substantially all the risk and reward of ownership, other than legal 
title is transferred to the Group and Company are accounted for as a finance lease. 
The Group and the Company capitalized the leased asset at the lower of estimated 
present value of the underlying lease payments or at the fair value of the leased asset 
at the contractual date. The leased asset is depreciated using the straight-line method 
over their estimated useful lives. Interest or financial charge is calculated by the 
effective interest rate method over the term of contract. Interest or financial charge 
and depreciation are recognized as expenses in the statement of profit or loss and 
other comprehensive income. 
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3.15 Provident Fund 

The contribution for employee provident fund is recorded as expense when incurred. 

3.16 Taxation 

Income tax expense comprises the sum amount of current tax in respect of the current 
year and deferred tax. 

3.16.1 Current income tax 

Current income tax represents tax currently payable which is based on 
taxable profit for the period. Taxable profit differs from profit as reported in 
the statement of profit or loss and other comprehensive income because it 
excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other 
periods and it further excludes items that are never taxable or deductible. The 
Group’s and Company’s current income tax is calculated using tax rates that 
have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. 

Foreign subsidiary applied the tax rate of each country for calculating 
income tax expense and deferred income tax. 

3.16.2 Deferred tax 

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying 
amounts of assets and liabilities in the financial statements and the 
corresponding tax bases used in the computation of taxable profit (tax base). 
Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary 
differences, and deferred tax assets are generally recognized for temporary 
differences to the extent that it is probable that taxable profits will be 
available against which those temporary differences can be utilized.  

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each of the end of 
reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that 
sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to 
be recovered. Any such reduction shall be reversed to the extent that it 
becomes probable that sufficient taxable profit will be available. 

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are 
expected to apply in the period in which the asset is recognized or the 
liability is settled, based on tax rates that have been enacted or substantively 
enacted at the end of reporting period. 

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally 
enforceable right to set off the current tax asset against current tax liabilities 
and the Group and the Company intend to settle such current tax liability and 
asset on a net basis or intends to recognize the asset and settle the liability 
simultaneously. 
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3.17 Basic earnings per share 

Basic earnings per share are computed by dividing net profit for the year by the 
weighted average number of ordinary shares outstanding at the end of the reporting 
period. In case of a capital increase, the number of shares is weighted average 
according to time of registration of issued and paid-up share capital. 

3.18 Fair value measurements 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer  
a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement 
date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using 
another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the 
Group and the Company take into account the characteristics of the asset or liability 
if market participants would take those characteristics into account when pricing the 
asset or liability at the measurement date. The fair value for measurement and/or 
disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such 
a basis, except for leasing transactions that are within the scope of TAS 17 (Revised 
2015), and measurements that have some similarities to fair value but are not fair 
value, such as net realizable value in TAS 2 (Revised 2015) or value in use in TAS 
36 (Revised 2015). 

In addition, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the 
degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the 
significance of the inputs to the fair value measurement in its entirely, which are 
described as follows: 

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical 
assets or liabilities that the entity can access at the measurement date. 

- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, 
which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. 

- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 

3.19 Accounting estimated and source of estimation uncertainty 

The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting 
Standards also requires the management of the Group and the Company to exercise 
judgments in order to determine the accounting policies, estimates and assumptions 
that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent 
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of 
revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based 
on management’s reasonable consideration of current events, actual results may differ 
from these estimates. 
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4. SUPPLEMENTARY  DISCLOSURES  OF  CASH  FLOWS  INFORMATION 

4.1 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2016 2015 2016 2015 

    
Cash on hand 733,700 479,991 435,199 230,000
Bank deposits in savings and  
current accounts 2,475,585,415 2,361,266,912 2,383,939,048 2,278,122,735

Cheque on hand 15,530,661 - 15,200,700 - 
Time deposits with maturity  
not more than 3 months  
(interest rates 1.41% - 3.00% p.a.) 3,600,002,016 2,300,002,016 3,600,002,016 2,300,002,016
 6,091,851,792 4,661,748,919 5,999,576,963 4,578,354,751

4.2 Non-cash transactions are as follows: 

Purchases of property, plant and equipment for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht 
Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2016 2015 2016 2015 

Payables-Assets acquisition 
brought forward 55,436,739 11,706,527 55,434,651 11,656,367

Add Purchases of fixed assets 268,433,624 389,341,464 259,095,252 378,823,284
Less  Purchases of fixed assets 

under finance lease  
agreements (5,270,415) (9,625,000) (888,235) (4,045,000)

Less  Cash payments (308,829,065) (335,963,557) (303,873,801) (331,000,000)
Less  Payable - Assets 

acquisition of disposal  
subsidiaries - (22,695) - - 

Payables - Assets acquisition 
carried forward 9,770,883 55,436,739 9,767,867 55,434,651

Liabilities under finance lease  
agreements (including current
portion) 

Balance brought forward 14,954,585 13,844,653 7,916,349 9,337,982
Add Purchases of fixed assets 

under finance lease  
agreements 5,270,415 9,625,000 888,235 4,045,000

Less Cash payments (6,033,469) (7,223,271) (2,621,545) (5,466,633)
Less  Liabilities under finance   

lease agreements of  
disposal subsidiaries - (1,291,797) - - 

Balance carried forward 14,191,531 14,954,585 6,183,039 7,916,349
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5. TEMPORARY  INVESTMENTS 

Temporary investments as at December 31, consist of the following: 
Unit : Baht 

 Maturity  Interest rate Consolidated
 Date  (per annum) Financial Statements 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
   % %  

Temporary investments Maturity date over  
3  but less than 12 months 0.87 - 1.50  0.87 - 2.25  252,242,235 164,161,392

    
 Maturity  Interest rate Separate
 Date  (per annum) Financial Statements 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
   % %  

Temporary investments 28 Apr 2017 - 1.40 - 100,000,000 - 

6. TRADE  AND  OTHER  RECEIVABLES  

6.1 Trade and other receivables as at December 31, consist of the following: 
Unit : Baht 

 Consolidated 
Financial  Statements 

Separate  
Financial  Statements 

 2016 2015 2016 2015 

Trade receivables 736,895,612 665,915,747 672,805,612 603,831,621
Other receivables 31,361,929 8,035,603 32,211,918 9,231,932
Prepaid expenses 42,046,922 38,185,032 38,200,326 34,084,665
Accrued income  8,093,367 9,579,592 7,659,862 8,568,949
Advance payments 1,230,130 288,155 1,077,511 179,182

 819,627,960 722,004,129 751,955,229 655,896,349

6.2 Trade receivables as at December 31, are classified by aging as follows: 
Unit : Baht 

Consolidated 
Financial  Statements 

Separate  
Financial  Statements 

 2016 2015 2016 2015 

Number of trade receivables 476 421 183 167

Other companies 
Current 688,383,926 613,223,746 625,760,727 552,186,345
Overdue   

Less than or up to 3 months 55,302,166 58,869,517 54,652,370 58,452,600
More than 3 months up to 6 months 604,892 75,800 - - 
More than 6 months up to 12 months 2,892,138 6,711,891 2,814,635 6,640,500
More than 12 months 27,309,675 22,279,844 26,501,864 21,057,654
 774,492,797 701,160,798 709,729,596 638,337,099

Related companies  
Current 212,198 189,548 - - 

 212,198 189,548 - - 
 774,704,995 701,350,346 709,729,596 638,337,099
Less Allowance for doubtful  
 accounts (37,809,383) (35,434,599) (36,923,984) (34,505,478)

 736,895,612 665,915,747 672,805,612 603,831,621
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7. INVENTORIES 

Inventories as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2016 2015 2016 2015 
  

Finished products 760,565,256 552,656,006 727,879,494 518,203,318
Work in process 56,709,078 30,079,811 21,948,751 16,106,873
Raw materials 607,071,588 767,707,206 602,979,700 763,703,250
Supplies 53,873,037 54,477,146 45,943,760 47,621,494
Goods in transit 200,931,187 140,513,024 196,571,444 140,513,025

 1,679,150,146 1,545,433,193 1,595,323,149 1,486,147,960
Less  Allowance for diminution 

in value of  inventories (860,594) (777,862) (860,594) (777,862)
 1,678,289,552 1,544,655,331 1,594,462,555 1,485,370,098

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the consolidated financial 
statements for the years ended December 31, 2016 and 2015 are Baht 9,026.50 million and 
Baht 10,343.43 million, respectively.  

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the separate financial 
statements for the years ended December 31, 2016 and 2015 are Baht 8,764.50 million and 
Baht 10,071.79 million, respectively. 

For the year ended December 31, 2016 and 2015, cost of inventories of the Company and its 
subsidiaries recognized loss on diminution in value of inventories of Baht 0.08 million and 
reversal of allowance for diminution of Baht 5.03 million, respectively, as cost of the sales of 
goods in the consolidated financial statements. 

For the year ended December 31, 2016 and 2015, cost of inventories of the Company 
recognized loss on diminution in value of inventories of Baht 0.08 million and reversal of 
allowance for diminution of Baht 3.45 million, respectively, as cost of the sales of goods in 
the separate financial statements. 

As at December 31, 2016 and 2015, the Company has obligations for delivery of fertilizer to 
the holders of the fertilizer notes which have been issued by the Company to its customers of 
Baht 218.31 million and Baht 172.15 million, respectively (see Note 16). 
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8. INVESTMENT  PROPERTIES 

Investment properties are as follows: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2016     
  Unit : Baht

Balances as at Increases Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2016  2016 

Cost 
Land  300,612,697 1,165,290 (269,727,147) 32,050,840
Buildings 6,477,445 - - 6,477,445

Total cost 307,090,142 1,165,290 (269,727,147) 38,528,285

Accumulated depreciation    
Buildings  (6,477,444) - - (6,477,444)

Total accumulated depreciation (6,477,444) - - (6,477,444)
   

Less Allowance for impairment (24,802,417) - 21,400,000 (3,402,417)
Investment properties 275,810,281 28,648,424

Fair value 637,418,075 83,384,593

As at December 31, 2015     
   Unit : Baht

 Balances as at Increases Decreases Assets of Balances as at
 January 1,  disposal December 31,
 2015  subsidiaries 2015 

Cost 
Land  303,016,197 - - (2,403,500) 300,612,697
Buildings 6,477,445 - - - 6,477,445

Total cost 309,493,642 - - (2,403,500) 307,090,142

Accumulated depreciation     
Buildings  (6,477,444) - - - (6,477,444)

Total accumulated depreciation (6,477,444) - - - (6,477,444)
    

Less Allowance for impairment (25,205,917) - - 403,500 (24,802,417)
Investment properties 277,810,281 275,810,281

Fair value 649,868,000 637,418,075

Depreciation for the year ended December 31,    
2016     - 
2015     - 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2016     
  Unit : Baht

Balances as at Increases Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2016  2016 

Cost 
Land  300,612,697 1,165,290 (269,727,147) 32,050,840 
Buildings 6,477,445 - - 6,477,445 

Total cost 307,090,142 1,165,290 (269,727,147) 38,528,285 

Accumulated depreciation 
Buildings  (6,477,444) - - (6,477,444)

Total accumulated depreciation (6,477,444) - - (6,477,444)
    

Less Allowance for impairment (24,802,417) - 21,400,000 (3,402,417)
Investment properties 275,810,281 28,648,424 

Fair value 637,418,075 83,384,593 

As at December 31, 2015     
  Unit : Baht

Balances as at Increases  Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2015  2015 

Cost 
Land  300,612,697 - - 300,612,697
Buildings 6,477,445 - - 6,477,445

Total cost 307,090,142 - - 307,090,142

Accumulated depreciation 
Buildings  (6,477,444) - - (6,477,444)

Total accumulated depreciation (6,477,444) - - (6,477,444)
   

Less Allowance for impairment (24,802,417) - - (24,802,417)
Investment properties 275,810,281 275,810,281

Fair value 647,683,000 637,418,075

Depreciation for the year ended December 31,
2016    - 
2015    - 

As at December 31, 2016 and 2015, the Company’s investment properties in amounting 
of Baht 28.65 million and Baht 275.81 million, respectively, represent land and buildings 
received from debt settlement and purchased by the Company. 

During 2016, the Company redeemed investment properties of Baht 248.60 million from 
the financial institute and sold them to the third party. The Company received fully 
repayment for sales of such land on October 2016. 

As at December 31, 2015, investment properties - non-operating land which has net book 
value of Baht 248.60 million is used as collateral with financial institute for credit 
facilities (see Note 14). 
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9. PROPERTY,  PLANT  AND  EQUIPMENT

Property, plant and equipment consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2016      

   Unit : Baht

Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at

 January 1,  (out) December 31,

 2016 2016 

Cost 

Land  293,349,876 - - -  293,349,876 

Land improvements 81,043,468 - -  154,956  81,198,424 

Buildings 1,655,545,164 - (245,000) 93,594,571  1,748,894,735 

Machinery and equipment 1,905,121,081 7,619,711 (32,506,540) 75,406,935 1,955,641,187 

Furniture and office equipment  266,085,753 5,485,428 (9,189,538) 14,083,580 276,465,223 

Vehicles 165,217,039 15,046,680 (11,382,943) - 168,880,776 

Total cost 4,366,362,381 28,151,819 (53,324,021) 183,240,042 4,524,430,221 

     

Accumulated depreciation      

Land improvements (72,444,169) (2,738,017) - - (75,182,186)

Buildings  (1,268,642,592) (47,708,059) 244,999 - (1,316,105,652)

Machinery and equipment (1,520,970,938) (68,406,731) 32,366,533 - (1,557,011,136)

Furniture and office equipment  (216,311,317) (13,279,426) 9,189,537 - (220,401,206)

Vehicles (105,441,147) (16,903,755) 11,011,827 - (111,333,075)

Total accumulated depreciation (3,183,810,163) (149,035,988) 52,812,896 - (3,280,033,255)

     

Building under construction and      

equipment under installation 268,849,403 233,408,181 - (131,834,481) 370,423,103 

Machinery in transit 45,826,974 6,873,623 - (51,405,561) 1,295,036 

Property, plant and equipment 1,497,228,595 1,616,115,105 
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Consolidated Financial Statements (Continued)

As at December 31, 2015      

   Unit : Baht

 Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Assets of Balances as at

 January 1,  (out) disposal December 31, 

 2015  subsidiaries 2015 

  

Cost 

Land  413,509,915 - - -  (120,160,039) 293,349,876 

Land improvements 81,272,321 - -  481,953  (710,806) 81,043,468 

Buildings 1,670,582,840 - (1,639,785) 21,217,813  (34,615,704) 1,655,545,164 

Machinery and equipment 1,932,356,241 6,141,336 (43,247,736) 37,140,058 (27,268,818) 1,905,121,081 

Furniture and office equipment  280,078,649 5,729,070 (7,155,128) 8,869,060 (21,435,898) 266,085,753 

Vehicles 188,198,235 19,117,620 (13,893,269) - (28,205,547) 165,217,039 

Total cost 4,565,998,201 30,988,026 (65,935,918) 67,708,884 (232,396,812) 4,366,362,381 

    

Accumulated depreciation     

Land improvements (69,541,261) (3,580,564) - - 677,656 (72,444,169)

Buildings  (1,237,706,837) (55,076,008) 1,639,784 - 22,500,469 (1,268,642,592)

Machinery and equipment (1,521,175,852) (68,271,917) 43,057,810 - 25,419,021 (1,520,970,938)

Furniture and office equipment  (224,082,366) (16,596,393) 7,146,359 - 17,221,083 (216,311,317)

Vehicles (120,096,778) (18,516,880) 11,486,056 - 21,686,455 (105,441,147)

Total accumulated depreciation (3,172,603,094) (162,041,762) 63,330,009 - 87,504,684 (3,183,810,163)

    

Building under construction and     

equipment under installation 16,266,706 304,640,017 - (52,057,320) - 268,849,403 

Machinery in transit 7,765,117 53,713,421 - (15,651,564) - 45,826,974 

Property, plant and equipment 1,417,426,930 1,497,228,595 

     

Depreciation for the years ended December 31,     

2016     149,035,988 

2015   162,041,762 

Gross carrying amount of property, plant and equipment which  

  are  fully depreciated and still in use as at December 31,

2016 2,356,157,554 

2015 2,309,515,318 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2016      

   Unit : Baht

Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at

 January 1,  (out) December 31, 

 2016 2016 

  

Cost    

Land  271,793,489 - - - 271,793,489

Land improvements 73,035,449 - - - 73,035,449

Buildings 1,460,091,295 - (245,000) 91,539,455 1,551,385,750

Machinery and equipment 1,804,455,290 7,340,164 (32,304,641) 73,710,573 1,853,201,386

Furniture and office equipment  251,948,184 5,144,386 (7,643,134) 14,083,580 263,533,016

Vehicles 112,568,332 10,664,500 (4,989,980) - 118,242,852

Total cost 3,973,892,039 23,149,050 (45,182,755) 179,333,608 4,131,191,942

  

Accumulated depreciation   

Land improvements (66,789,570) (2,222,413) - - (69,011,983)

Buildings  (1,092,403,076) (43,763,322) 244,999 - (1,135,921,399)

Machinery and equipment (1,432,572,580) (66,822,002) 32,174,044 - (1,467,220,538)

Furniture and office equipment  (203,924,539) (12,580,787) 7,643,133 - (208,862,193)

Vehicles (68,067,736) (12,197,508) 4,618,873 - (75,646,371)

Total accumulated depreciation (2,863,757,501) (137,586,032) 44,681,049 - (2,956,662,484)

  

Building under construction and   

equipment under installation 267,087,464 229,072,579 - (127,928,047) 368,231,996

Machinery in transit 45,826,974 6,873,623 - (51,405,561) 1,295,036

Property, plant and equipment 1,423,048,976  1,544,056,490
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Separate Financial  Statements (Continued)

As at December 31, 2015      

   Unit : Baht

Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at

 January 1, (out) December 31, 

 2015 2015 

  

Cost     

Land  271,793,489 - - - 271,793,489 

Land improvements 73,035,449 - - - 73,035,449 

Buildings 1,440,821,851 - (1,639,785) 20,909,229 1,460,091,295 

Machinery and equipment 1,804,303,078 5,785,185 (42,447,236) 36,814,263 1,804,455,290 

Furniture and office equipment  245,153,385 5,090,826 (6,901,413) 8,605,386 251,948,184 

Vehicles 110,798,119 11,977,375 (10,207,162) - 112,568,332 

Total cost 3,945,905,371 22,853,386 (61,195,596) 66,328,878 3,973,892,039 

  

Accumulated depreciation   

Land improvements (63,734,179) (3,055,391) - - (66,789,570)

Buildings  (1,045,855,727) (48,187,133) 1,639,784 - (1,092,403,076)

Machinery and equipment (1,409,125,403) (65,704,526) 42,257,349 - (1,432,572,580)

Furniture and office equipment  (195,586,266) (15,231,687) 6,893,414 - (203,924,539)

Vehicles (62,872,741) (13,008,256) 7,813,261 - (68,067,736)

Total accumulated depreciation (2,777,174,316) (145,186,993) 58,603,808 - (2,863,757,501)

  

Building under construction and   

equipment under installation 15,508,301 302,256,477 - (50,677,314) 267,087,464 

Machinery in transit 7,765,117 53,713,421 - (15,651,564) 45,826,974 

Property, plant and equipment 1,192,004,473  1,423,048,976 

Depreciation for the years ended December 31,

2016 137,586,032 

2015 145,186,993 

Gross carrying amount of property, plant and equipment which  

 are fully depreciated and still in use as at December 31,

  

2016 2,117,978,563 

2015 2,072,035,415 
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As at December 31, 2016 and 2015, the Company used lands, land improvements, buildings 
and its improvements as collateral with a financial institute for guarantee credit facilities 
which have total net book values of Baht 549.38 million and Baht 748.84 million, 
respectively. (see Note 14) 

As at December 31, 2016 and 2015, land, buildings and its improvements of a subsidiary 
are used as collateral with a financial institute for guarantee credit facilities, which has 
total net book values of Baht 27.69 million and Baht 30.76 million, respectively. 

As at December 31, leased assets included above, where the Company and its subsidiaries 
are lessee under finance leases, comprise vehicles and office equipment are as follows: 

Unit : Baht 
Consolidated Separate 

Financial Statements Financial Statements 
2016 2015 2016 2015 

Cost - assets under finance lease agreement 27,620,331 28,043,840 11,343,667 11,043,236 
Less  Accumulated depreciation (9,899,494) (10,085,045) (4,542,492) (2,875,951)
Net book value 17,720,837 17,958,795 6,801,175 8,167,285 

10. LEASEHOLD  RIGHT 

Leasehold right as at December 31, consist of the following: 
As at December 31, 2016 

Unit : Baht 
Consolidated Financial Statement

Balance as at Increases  Decreases Balance as at 
January 1,   December 31, 

2016  2016 
  

Cost     
Leasehold right for land - 93,586,539 - 93,586,539 

Total Cost - 93,586,539 - 93,586,539 

Accumulated amortization    
Leasehold right for land - (242,494) - (242,494)

Total Accumulated amortization - (242,494) - (242,494)
Leasehold right -   93,344,045 

      
Amortization for the years ended December 31,      

2016      242,494 

As at November 17, 2016, TCCC Myanmar Limited entered into the land leasehold 
agreement with a local supplier in the republic of the union of Myanmar, for its operating 
premise, in amounting to USD 2.49 million or equivalent to Baht 93.58 million. Such 
leasehold right will be expired on June 4, 2064. 
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11. INTANGIBLE  ASSETS 

Intangible assets consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 
As at December 31, 2016 

Unit : Baht
Balance  Increase Total  Amortization Balance  

 as at  as at  
 January 1, December 31,
 2016 2016 

Right for use of trademarks - net 545,900,757 -  545,900,757  -  545,900,757 
545,900,757 -  545,900,757  -  545,900,757 

As at December 31, 2015 
Unit : Baht

 Balances  Increase Total  Amortization Asset of Balances  
 as at  Disposal as at  
 January 1, Subsidiaries December 31,
 2015 2015 

Right for use of trademarks - net 545,900,757 -  545,900,757  -  - 545,900,757
Other licenses - net 602,841 -  602,841  (120,000) (482,841) - 

 546,503,598 -  546,503,598  (120,000) (482,841) 545,900,757

Amortization for the years ended December 31,
2016        - 

2015        120,000

Separate Financial Statements 
As at December 31, 2016 

Unit : Baht
Balance  Increase  Total  Balance  

 as at  as at  
 January 1, December 31,
 2016 2016 

Right for use of trademarks - net 545,900,757 - 545,900,757 545,900,757
545,900,757 - 545,900,757 545,900,757

As at December 31, 2015 
Unit : Baht

Balances  Increase  Total  Amortization Balances  
 as at  as at  
 January 1, December 31,
 2015 2015 

Right for use of trademarks - net 545,900,757 - 545,900,757 - 545,900,757
Other licenses - net 120,000 - 120,000 (120,000) - 

546,020,757 - 546,020,757 (120,000) 545,900,757

Amortization for the years ended December 31,
2016 - 

2015 120,000 
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The Company engaged an independent appraiser to determine the fair value of the right to 
use the trademarks referred to above in accordance with the Notification of the Stock 
Exchange Commission dated April 30, 2004 regarding the opinion for accounting 
treatment for intangible assets. According to the reports of the independent appraiser 
dated January 5, 2017, and January 11, 2016, the appraisal values of the fair value of such 
right as at December 30, 2016 and December 30, 2015, respectively, by using the 
Discounted Cash Flow Approach are higher than the carrying values. 

For the year ended December 31, 2016, sale under these trademarks were approximately 
98% of the Company’s total revenue from sales (for the year ended December 31, 2015: 
approximately 99%).  

12. DEFERRED  INCOME  TAX  AND  INCOME  TAX  EXPENSE 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right 
to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax 
assets and liabilities relate to income taxes issued by the same taxation authority. The 
following amounts, determined after appropriate offsetting, are shown in the consolidated 
and separate statements of financial position as at December 31, as follows: 

Unit : Baht 
Consolidated Separate 

Financial Statements Financial Statements 
2016 2015 2016 2015 

Deferred tax assets 41,027,836 47,257,247 35,678,908 41,670,142
Deferred tax liabilities 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

Movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, are as 
follows: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2016  
Unit : Baht

Balances  Recognized in profit or loss Recognized in Balances  
 as at Continuing Discontinued Other as at 
 January 1, operations operations Comprehensive December 31,
 2016 Income (loss) 2016 

Allowance for doubtful accounts 7,086,920 474,957 - - 7,561,877 
Allowance for diminution in       

value of  inventories 182,594 (10,476) - - 172,118 
Provision for sale promotions 8,635,522 278,914 - - 8,914,436 
Allowance for impairment of      

investment properties 4,960,483 (4,280,000) - - 680,483 
Employee benefit obligation 26,391,728 (2,669,996) - (22,810) 23,698,922 

Total deferred tax assets  47,257,247 (6,206,601) - (22,810) 41,027,836 

  
Gain on fair value adjustment from investment in     

a subsidiary to an associate 7,428,428 - - - 7,428,428 
Accumulated amortization -       

right for use of trademarks 109,180,151 - - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 116,608,579 - - - 116,608,579 
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Consolidated Financial Statements (Continued)

As at December 31, 2015  
Unit : Baht

 Balances  Recognized in profit or loss Recognized in Amount of Balances  
 as at Continuing Discontinued Other Disposal as at 
 January 1, operations operations Comprehensive subsidiaries December 31,
 2015 Income (loss) 2015 

Allowance for doubtful accounts 16,671,454 115,641 (724,474) - (8,975,701) 7,086,920 
Allowance for diminution in   

value of  inventories 2,203,444 (819,431) (315,126) - (886,293) 182,594 
Provision for sale promotions 6,141,691 2,493,831 - - - 8,635,522 
Allowance for impairment of       

investment properties 5,041,183 - - - (80,700) 4,960,483 
Employee benefit obligation 33,937,586 (179,746) 46,210 (543,364) (6,868,958) 26,391,728 

Total deferred tax assets  63,995,358 1,610,295 (993,390) (543,364) (16,811,652) 47,257,247 
  

Gain on fair value adjustment 
from investment in a  

  

subsidiary to an associate - 7,428,428 - - - 7,428,428 
Accumulated amortization -      

right for use of trademarks 109,180,151 - - - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 109,180,151 7,428,428 - - - 116,608,579 

Separate Financial Statements 

As at December 31, 2016 
Unit : Baht

Balances  Recognized in Recognized in Balances  
 as at profit or loss Other as at 
 January 1, Continuing Comprehensive December 31, 
 2016 operations Income (loss) 2016 
  

Allowance for doubtful accounts 6,901,096 483,701 - 7,384,797 
Allowance for diminution in value of inventories 182,594 (10,476) - 172,118 
Provision for sale promotions 8,635,522 278,914 - 8,914,436 
Allowance for impairment of investment properties 4,960,483 (4,280,000) - 680,483 
Employee benefit obligation 20,990,447 (2,291,521) (171,852) 18,527,074 

Total deferred tax assets  41,670,142 (5,819,382) (171,852) 35,678,908 

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151 - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 109,180,151 - - 109,180,151 

As at December 31, 2015 
Unit : Baht

Balances  Recognized in Recognized in Balances  
 as at profit or loss Other as at 
 January 1, Continuing Comprehensive December 31, 
 2015 operations Income (loss) 2015 
  

Allowance for doubtful accounts 6,768,282 132,814 - 6,901,096 
Allowance for diminution in value of inventories 1,002,025 (819,431) - 182,594 
Provision for sale promotions 6,141,691 2,493,831 - 8,635,522 
Allowance for impairment of investment in subsidiaries 7,000,000 (7,000,000) - - 
Allowance for impairment of investment properties 4,960,483 - - 4,960,483 
Employee benefit obligation 21,468,969 (62,808) (415,714) 20,990,447 

Total deferred tax assets  47,341,450 (5,255,594) (415,714) 41,670,142 

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151 - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 109,180,151 - - 109,180,151 
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According to the Royal Decree No. 557 B.E. 2557 issued under the Revenue Code 
regarding the corporate income tax rate reduction effective on November 11, 2014, the 
corporate income tax rates were 20% of net profit for accounting period which begins on 
or after January 1, 2015 but not later than December 31, 2015. 

According to the Revenue Code Amendment Act No. 42 B.E. 2559 which is effective 
from March 5, 2016 onwards, the corporate increase tax is reduced from 30 % to 20% of 
net profit for accounting period beginning on or after January 1, 2016 onwards. 

The Group and the Company have applied the tax rate of 20% for calculating income tax 
expense and deferred income tax for the years ended December 31, 2016 and 2015.  

Foreign subsidiary applied the tax rate of each country for calculating income tax 
expense and deferred income tax for the year ended December 31, 2016 (For the year 
ended December 31, 2015 : Nil).

Income tax expense for the year ended December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
Consolidated  Separate 

Financial Statements Financial Statements 
2016 2015 2016 2015 

Continuing operations
Current tax expense 

in respect of the current period 568,182,388 357,688,310 559,954,751 347,774,795
Deferred taxes relating to the origination    

and reversal of temporary differences 6,206,601 5,818,133 5,819,382 5,255,594
Income tax expense 574,388,989 363,506,443 565,774,133 353,030,389

Discontinued operations
Current tax expense 

in respect of the current period - 6,961,806 - - 
Deferred taxes relating to origination    

and reversal of temporary differences - 993,390 - - 
Income tax expense - 7,955,196 - - 
Tax income (income tax expenses) 

relating to the origination and  
reversal of temporary differences 574,388,989 371,461,639 565,774,133 353,030,389

  
Income tax relating to the components  
   of other comprehensive income (loss) 
Deferred tax relating to actuarial gains (loss)   
Continuing operations (22,810) (543,364) (171,852) (415,714)
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The income tax expense for the years ended December 31, can be reconciled to the 
accounting profit as follows: 

Unit : Baht 
Consolidated  Separate 

Financial Statements Financial Statements 
2016 2015 2016 2015 

Continuing operations  
Profit before income tax expense 
- income tax exemption business - 51,210,951 - 51,210,951
- non-income tax exemption business 2,890,435,981 1,705,898,005 2,859,225,969 1,775,010,494

Total profit before income tax expense 2,890,435,981 1,757,108,956 2,859,225,969 1,826,221,445
Income tax calculated at 20% 578,087,196 341,179,601 571,845,194 355,002,099
Effect of transactions that are not    
taxable income and expenses (3,698,207) 22,326,842 (6,071,061) (1,971,710)

Income tax expense per the statement 
of profit or loss and other  
comprehensive income 574,388,989 363,506,443 565,774,133 353,030,389

Tax income (income tax expenses) 
relating to the origination and reversal 
of temporary differences (6,206,601) (5,818,133) (5,819,382) (5,255,594)

Income tax per income tax return form 568,182,388 357,688,310 559,954,751 347,774,795

% % % % 
Effective tax rate 98.28 104.48 97.92 97.96 

Discontinued operations  
Profit before income tax expense 
- non-income tax exemption business - 39,783,784 - - 

Income tax calculated at 20% - 7,956,757 - - 
Effect of transactions that are not     
taxable income and expenses - (1,561) - - 

Income tax expense per the statement 
of profit or loss and other 
comprehensive income - 7,955,196 - - 
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13. DISCONTINUED  OPERATIONS  AND  SALE  OF  INVESTMENTS  IN  SUBSIDIARIES 

On March 17, 2015, the Company entered into the Share Purchase Agreement with two 
companies to sell shares of three subsidiaries, consisting of 457,470 shares of MC 
Industrial Chemical Company Limited, 255,000 shares of MC Plastics Company Limited 
and 255,000 shares of MC Solvents Company Limited. The Company completely 
transferred the shares on April 1, 2015 (see Note 2.5). 

Selling shares in the subsidiaries caused the Company to lose the significant business 
segments consist of industrial chemical, dyestuff textile, plastics and solvents and also 
resulted to lose control of the indirect holding in Central Pacific (Thailand) Corporation 
Limited, a subsidiary operated on warehouse rental business. Therefore, the Company has 
classified such sale of shares in the subsidiaries as discontinued operations in accordance 
with Thai Financial Reporting Standard No. 5 (Revised 2014) “Non-current Assets Held 
for Sale and Discontinued Operations”. 

The Company engaged a financial advisor company to assess the fair value of the shares 
in subsidiaries by using the Discounted Cash Flow Approach and the Company 
determined the selling price from such fair value. These fair value measurements are 
categorized into Level 2 in accordance with the Thai Financial Reporting Standard No. 13 
“Fair Value Measurement”. 

The Company recognized gain on fair value of investment in Central Pacific (Thailand) 
Corporation Limited which was the former subsidiary to be an associated company in 
accordance with Thai Financial Reporting Standard No. 10 “Consolidated Financial 
Statements” amounting to Baht 68.68 million in the consolidated statement of profit or 
loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015. The fair 
value measurement is categorized into Level 3 in accordance with the Thai Financial 
reporting Standard No. 13 “Fair Value Measurement”.

Additionally, the Company recorded reversal of allowance for impairment of investment 
of Baht 35.00 million as a part of administrative expenses in the separate statement of 
profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015 
because the Company considered its net realizable value is higher than its carrying value. 
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Consolidated Financial Statements 

The operating results of disposal subsidiaries which are presented as discontinued operations 
and the financial position of disposal subsidiaries as at April 1, 2015 are as follows: 

DISCONTINUED  OPERATIONS  OF  DISPOSAL  SUBSIDIARIES   
  For the year 
  ended 
  December 31,  
  2015 
   
  Baht 
   

Revenues from sales  1,497,888,579
Revenues from services  2,792,584
Costs of the sales of goods  (1,386,407,984)
Costs of the rendering of services  (1,635,127)
Gross profit  112,638,052
Other income  5,752,335
Profit before expenses  118,390,387
Selling expenses  (53,751,043)
Administrative expenses  (14,070,749)
Total expenses  (67,821,792)
Profit before finance costs and income tax expense  50,568,595
Finance costs  (10,997,602)
Share of profit from investment in an associate  212,791
Profit before income tax expense  39,783,784
Income tax expense  (7,955,196)
Profit for the period from discontinued operations  31,828,588
Loss on the measurement to fair value less costs to sell  (34,319,495)
Loss for the period from discontinued operations  (2,490,907)
Actuarial loss - net of income tax  - 
Total comprehensive loss for the period 

from discontinued operations  (2,490,907)
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STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION  OF  DISPOSAL  SUBSIDIARIES  
  As at April 1, 
  2015 
  Baht 

ASSETS 
Cash and cash equivalents 394,640,802 
Trade and other receivables 1,360,149,818 
Inventories 459,133,430 
Other current assets 10,057,721 
Investment in an associate 7,437,330 
Property, plant and equipment 144,892,128 
Investment properties 2,000,000 
Intangible assets 441,371 
Deferred tax assets 16,811,652 
Other non-current assets 4,865,325 
Total assets 2,400,429,577 
Loss on the measurement to fair value less costs to sell (34,319,495)

Total assets of disposal subsidiaries 2,366,110,082 

LIABILITIES 
Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions 1,066,788,411 
Trade and other payables 671,437,347 
Current portion of liabilities under finance lease agreements 560,437 
Current income tax payable 11,079,417 
Other current liabilities 17,146,516 
Liabilities under finance lease agreements 731,360 
Employee benefit obligations 35,112,424 

Total liabilities of disposal subsidiaries 1,802,855,912 
Net assets of disposal subsidiaries 563,254,170 

Separate Financial Statements 

Investments in disposal subsidiaries as at April 1, 2015 consist of the following: 

Unit : Baht 

Company Name Type of  Relationship Paid-up  Ownership % Cost 

business  capital Direct Indirect  

      

DISPOSAL  SUBSIDIARIES       

MC Industrial Chemical Company Limited Importer and Distributor Shareholding  200,000,000 22.87 51.00 55,429,067 

MC Plastics Company Limited Importer and Distributor Shareholding  50,000,000 51.00 51.00 25,500,000 

MC Solvents Company Limited Importer and Distributor Shareholding  50,000,000 51.00 51.00 25,500,000 

      106,429,067 

SUBSIDIARY  THAT  LOSE  CONTROL  OF  THE  INDIRECT  HOLDING     

Central Pacific (Thailand) Corporation Limited Leased out warehouse Shareholding  200,000,000 49.00 74.50 98,000,000 

Less  Allowance for impairment of investment   (35,000,000)

  63,000,000 

Investments in subsidiaries   169,429,067 
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Gain on sale of investments in subsidiaries and cash received from (paid for) sale of 
investments in subsidiaries for the year ended December 31, 2015 consist of the following: 

Unit : Baht 
Consolidated Separate 

Financial Financial 
Statements Statements 

Cash received from sale of investments - net of selling expenses 237,311,999 237,311,999
Less Carrying amount of net assets of disposal subsidiaries 

Net assets of disposal subsidiaries 563,254,170 169,429,067
Less Carrying amount of the remaining investment  

in former subsidiary (66,463,738) (63,000,000)
Less Non-controlling interest of disposal subsidiaries (257,543,933) - 
Less Increase in recognized assets and liabilities previously eliminated (1,934,500) - 

237,311,999 106,429,067
Gain on sale of investments in subsidiaries - 130,882,932

Unit : Baht 
Consolidated Separate 

Financial Financial 
Statements Statements 

Cash received from sale of investments - net of selling expenses 237,311,999 237,311,999
Less Cash and cash equivalents of disposal subsidiaries (394,640,802) - 
Cash received from (paid for) sale of investments (157,328,803) 237,311,999

14. BANK  OVERDRAFTS  AND  SHORT-TERM  BORROWINGS  FROM  FINANCIAL  INSTITUTIONS 

Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions as at December 31, 
consist of the following:  

Unit : Baht
Consolidated   Separate 

Financial Statements  Financial Statements 
2016 2015 2016 2015 

Bank overdraft 10,842,549 22,392,413 - - 

As at December 31, 2016 and 2015, a subsidiary entered bank overdraft from financial 
institution with carried interest rate Minimum Overdraft Rate (MOR), which mortgaged by 
land, buildings and its improvements (see Note 9). 

As at December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries are granted credit 
facilities which consisted of bank overdrafts, short-term borrowings and long-term 
borrowings including letters of credit, trust receipts, promissory notes, bills discounted and 
letters of bank guarantee. 
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Amount of total unused credit facilities of the Company and its subsidiaries as at December 
31, are as follow: 

Unit : Million Baht 
  Consolidated   Separate 
  Financial Statements  Financial Statements 
 Currency 2016 2015  2016  2015 

Credit facilities* Baht  12,039 12,339 11,821 12,121 
 USD  30 30 30 30 

Credit facility for forward       
exchange contracts Baht  2,710 3,010 2,690 2,990 

 USD  175 175 167 167 

* The Company has been allowed by certain financial institutions to have forward exchange contracts for letters of credit and trust 
receipts granted under such credit. 

Secured credit facilities are guaranteed by investment properties - non-operating land, and 
land and buildings (see Notes 8 and 9). 

15. TRADE  AND  OTHER  PAYABLES

Trade and other payables as of December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated   Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2016 2015 2016 2015 
  

Trade payables 371,543,949 320,411,347 351,371,292 307,787,202
Other payables 59,477,343 110,421,923 58,563,559 109,494,878
Accrued expenses  237,222,258 180,941,625 207,995,143 151,417,130
Advance received from customers 
  (see Note 16) 80,739,667 88,840,458 80,739,667 88,840,458
Deferred sales (see Note 16) 137,567,255 83,307,089 137,567,255 83,307,089

 886,550,472 783,922,442 836,236,916 740,846,757

16. DEFERRED  SALES  AND  ADVANCE  RECEIVED  FROM  CUSTOMERS  

Deferred sales and advance received from customers represent obligations that the 
Company has to deliver fertilizer to the holders of the fertilizer notes which have been 
issued by the Company to its customers. 

Deferred sales represent the issued fertilizer notes which have not yet been delivered 
fertilizer and not yet been received the payment. The Company has accounted for such 
outstanding balance of the unpaid and undelivered fertilizer notes in trade receivables at the 
same amount. However, in the business practice, the customers may cancel the undelivered 
fertilizer notes which they have not paid for while the Company is unable to cancel the 
undelivered fertilizer notes. 
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While inventories as at December 31, 2016 and 2015, have obligations totaling                 
Baht 218.31 million (comprised deferred sales of Baht 137.57 million and advance received 
from customers of Baht 80.74 million) and Baht 172.15 million (comprised deferred sales 
of Baht 83.31 million and advance received from customers of Baht 88.84 million), 
respectively, for delivery of fertilizer to the customers for the issued fertilizer notes but not 
yet delivered by presenting as deferred sales and advance received from customers           
(see Note 7). 

17. LIABILITIES  UNDER  FINANCE  LEASE  AGREEMENTS 

Liabilities under finance lease agreements as at December 31, consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 
Unit : Baht 

Minimum  Present value of minimum 
lease payments lease payments  

2016 2015 2016 2015 
  

Not later than 1 year 5,746,959 5,257,045 5,120,122 4,565,704 
Later than 1 year and not later than 5 years 9,600,775 11,170,589 9,071,409 10,388,881 

15,347,734 16,427,634 14,191,531 14,954,585 
Less  Deferred interest (1,156,203) (1,473,049) - - 
Present value of minimum lease payments 14,191,531 14,954,585 14,191,531 14,954,585 

2016 2015 
Presented in the statements of financial position as follows: 

Current portion of liabilities under finance lease agreements  5,120,122 4,565,704 
Liabilities under finance lease agreements  9,071,409 10,388,881 

14,191,531 14,954,585 

Separate Financial Statements 
Unit : Baht

Minimum  Present value of minimum 
lease payments lease payments  

2016 2015 2016 2015 
  

Not later than 1 year 2,838,993 2,739,868 2,569,426 2,358,864 
Later than 1 year and not later than 5 years 3,771,847 5,944,053 3,613,613 5,557,485 

6,610,840 8,683,921 6,183,039 7,916,349 
Less  Deferred interest (427,801) (767,572) - - 
Present value of minimum lease payments 6,183,039 7,916,349 6,183,039 7,916,349 

2016 2015 
Presented in the statements of financial position as follows: 

Current portion of liabilities under finance lease agreements  2,569,426 2,358,864 
Liabilities under finance lease agreements  3,613,613 5,557,485 

6,183,039 7,916,349 
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18. EMPLOYEE  BENEFIT  OBLIGATION 

The Company and its subsidiaries operate post-employment benefits obligation due upon 
retirement under the Thai Labor Protection Act, which are considered as unfunded defined 
benefit plans. 

Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in 
respect of the post-employment benefit obligation due upon retirement for the year ended 
December 31, are as follows: 

Unit : Baht
Consolidated Separate  

Financial Statements Financial  Statements 
 2016 2015 2016 2015 

Continuing operations  
Current service cost 3,290,832 10,389,018 1,485,166 8,501,138 
Interest cost 3,153,669 3,770,221 2,392,088 2,852,767 
Actuarial gains (114,052) (2,716,819) (859,261) (2,078,573)

6,330,449 11,442,420 3,017,993 9,275,332 
       

Discontinuing operations  
Current service cost - 683,133 - - 
Interest cost - 315,552 - - 

- 998,685 - - 
 6,330,449 12,441,105 3,017,993 9,275,332 

Movements in employee benefit obligation for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial  Statements 
 2016 2015 2016 2015 
  

Beginning employee benefit obligation 142,397,579 178,548,098 115,391,173 116,205,011 
Current service cost 3,290,832 11,072,151 1,485,166 8,501,138 
Interest cost 3,153,669 4,085,773 2,392,088 2,852,767 
Actuarial gains (114,052) (2,716,819) (859,261) (2,078,573)
Benefit paid (22,432,560) (13,479,200) (17,972,940) (10,089,170)
Less Employee benefit obligation of     

disposal subsidiaries - (35,112,424) - - 
Ending employee benefit obligation 126,295,468 142,397,579 100,436,226 115,391,173 

The principal actuarial assumptions used to calculate the employee benefit obligation as at 
December 31, are as follows: 

Consolidated and Separate  
Financial Statements 

 2016 2015 
 (% p.a.) (% p.a.) 

Discount rate  2.82 3.25 
Turnover rate 0 - 5 0 - 5 

Depend on rang of Depend on rang of 
employee age employee age 

Expected rate of salary increase 5 6 

รายงานประจ�าปี 2559

228      



- 35 - 

The sensitivity analysis of the above actuarial assumptions impacted in present value of 
the employee benefit obligation as at December 31, 2016 are as follows: 

Unit : Million Baht 
Consolidated Separate 

Financial Statements Financial Statements
Discount rate   

Discount rate, decrease of 1 percent 9.26 7.52 
Discount rate, increase of 1 percent (8.05) (6.49) 

  
Turnover rates   

Turnover rates, decrease of 1 percent 5.23 4.41 
Turnover rates, increase of 1 percent (4.69) (3.95)

  
Salary increasing rates   

Salary growth rates, decrease of 1 percent (7.97) (6.44) 
Salary growth rates, increase of 1 percent 8.97 7.29 

19. PROVIDENT  FUND 

The Company and its subsidiaries have a contributory provident fund for those employees. 
The contributions from employees are deducted from the monthly salaries, with the 
Company matching the individual’s contributions. The provident fund has been registered 
in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987). 

For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company’s contribution and 
subsidiaries’ contribution to provident fund which were recorded as expenses in the 
consolidated financial statements for continuing operations in amounting of Baht 15.88 
million and Baht 15.86 million, respectively. 

For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company’s contribution to provident 
fund which was recorded as expenses in the separate financial statements operations in 
amounting of Baht 12.58 million and Baht 12.67 million, respectively. 
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20. OTHER  INCOME  

Other income for the year ended December 31, consist of the following: 

Unit : Baht
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial Statements 
 2016 2015 2016 2015 

Gain on sale of investments in     
subsidiaries - - - 130,882,932 

Gain on fair value recognition adjustment   
from investment in subsidiary    
to investment in an associate - 68,678,400 - - 

Interest income   62,424,265 64,456,840 59,541,452 60,376,956 
Rental income 5,639,994 5,833,473 18,972,609 19,502,794 
Dividend income   - - 10,837,500 17,616,471 
Gain on sale of investment properties 276,233,462 - 276,233,462 - 
Gain on sale of property, plant and  
    equipment  4,990,851 3,149,757 1,942,576 2,426,637 
Gain on exchange rate-net 23,038,899 110,425,156 23,135,930 108,665,375 
Others  26,150,437 21,437,471 21,901,283 19,567,337 

398,477,908 273,981,097 412,564,812 359,038,502 

21. EXPENSES  BY  NATURE 

Expenses by nature for the year ended December 31, have been arrived at the following 
significant expenses: 

Unit : Baht
Consolidated Separate  

Financial Statements Financial Statements 
 2016 2015 2016 2015 

Continuing operations 
Changes in finished goods   

and work in process (234,538,517) 160,515,440 (215,518,054) 154,087,744
Cost of finished goods purchased 258,936,974 248,626,045 - - 
Raw materials used 8,239,469,971 9,232,472,901 8,223,202,464 9,218,485,595
Employee benefit expenses 525,467,074 470,200,472 457,952,998 403,675,462
Depreciation and amortization 149,278,483 160,141,093 137,586,032 145,306,993
Loss on diminution in value of     

inventories (reversal) 82,732 (3,455,604) 82,732 (3,455,604)
Doubtful accounts (reversal) 2,374,784 (3,044,165) 2,418,506 664,069
Reversal of allowance for 

impairment of investment  
  

in subsidiaries - - - (35,000,000)
Discontinued operations 

Changes in finished goods  
and work in process - (21,815,217) - - 

Cost of finished goods purchased - 1,398,216,498 - - 
Raw materials used - 8,972,105 - - 
Employee benefit expenses - 33,110,953 - - 
Depreciation and amortization - 2,062,139 - - 
Loss on diminution in value of     

inventories  (reversal) - (1,575,632) - - 

รายงานประจ�าปี 2559

230      



- 37 - 

22. DISCOUNT  ON  ORDINARY  SHARES 

Discount on ordinary shares as at December 31, consist of the following:  

Unit : Baht
Consolidated Separate  

Financial Statements Financial Statements 
2016 2015 2016 2015 

Premium on ordinary shares 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000
Discount on ordinary shares (2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340)
 (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)

23. CAPITAL  MANAGEMENT 

The Company’s objective in managing capital is to safeguard the Company’s ability to 
continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for 
other stakeholders. 

The Company does not apply any financial ratio to monitor its capital whilst manages its 
capital to be sufficient for its working capital. 

24. LEGAL  RESERVE 

Pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), the Company must allocate 
to a reserve fund from the annual net profit, not less than five percent of the annual net income 
deducted by the total accumulated loss brought forward (if any) until the reserve fund reaches 
an amount of not less than ten percent of the registered capital. Such reserve fund is not 
available for distribution as dividend. 

25. DIVIDENDS 

On March 29, 2016, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 
to pay dividends to shareholders at Baht 1.50 per share, totaling Baht 877.07 million as an 
appropriation of net profit for 2015 in the portion that is not entitled total privilege from the 
Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2016. 

On March 27, 2015, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 
to pay dividends to shareholders at Baht 2.30 per share, totaling Baht 1,344.84 million as an 
appropriation of net profit for 2014 in the portion that is not entitled total privilege from the 
Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2015. 
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The Annual General Shareholders’ Meetings of a subsidiary passed a resolution to 
distribute annual dividends for the year 2015 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : Million Baht 
Company name General 

shareholders’ 
meeting date 

Dividend 
per share 

(Baht) 

Dividend paid to  Total 
amount

Date of 
dividend 
payment 

Owners of 
parent 

 Non-
controlling 

interests 
        

N.I.M. Company Limited April 7, 2016 1.70 10.84  10.41  21.25 June 2016 

The Extraordinary Shareholders’ Meetings of the subsidiaries passed a resolution to 
distribute annual dividends for the year 2014 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : Million Baht 
Company name Extraordinary 

shareholders’ 
meeting date 

Dividend 
per share 

(Baht) 

Dividend paid to  Total 
amount

Date of 
dividend 
payment 

Owners of 
parent 

 Non-
controlling 

interests 
        

MC Industrial Chemical Company Limited March 23, 2015 9.30 14.51  4.09  18.60 March 2015 
MC Plastics Company Limited March 23, 2015 0.60 0.15  0.15  0.30 March 2015 
MC Solvents Company Limited March 23, 2015 9.30 2.37  2.28  4.65 March 2015 

  17.03  6.52  23.55  

The Annual General Shareholders’ Meetings of a subsidiary passed a resolution to 
distribute annual dividends for the year 2014 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : Million Baht
Company name General 

shareholders’ 
meeting date 

Dividend 
per share 

(Baht) 

Dividend paid to  Total 
amount

Date of 
dividend 
payment 

Owners of 
parent 

 Non-
controlling 

interests 
        

N.I.M. Company Limited April 7, 2015 1.70 10.84  10.41  21.25 June 2015 

26. TRANSACTIONS  BETWEEN  RELATED  PARTIES 

Transactions between related parties are as follows: 

26.1 Investments 

26.1.1 Investment in an associate 

As at December 31, 2016 

Unit : Baht 

    Investment 

Company name Type of  Relationship Paid-up Ownership Cost Equity Dividend 

 business  capital % received 

ASSOCIATED COMPANY

Central Pacific (Thailand) Leased  

Corporation Limited out warehouse Shareholding 200,000,000 49.00 98,000,000 135,676,493 - 
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As at December 31, 2015 
Unit : Baht 

    Investment 
Company name Type of  Relationship Paid-up Ownership Cost Equity Dividend 

 business  capital % received 
ASSOCIATED COMPANY

Central Pacific (Thailand) Leased  
Corporation Limited out warehouse Shareholding 200,000,000 49.00 98,000,000 135,391,385 - 

Aggregate information of an associate that is not individually material 

Share of profit from investment in an associate for the year ended 
December 31, consist of the following: 

Unit : Baht
Consolidated 

Financial Statements 
2016  2015

Share of profit from continuing operations 285,108  249,248 
Share of profit from discontinued operations -  212,791 

26.1.2 Investments in subsidiaries 
Unit : Baht 

Company name Type of  Relationship Paid-up Ownership % Cost 
 business  capital (Direct and Indirect)

 2016 2015 2016 2015 
SUBSIDIARIES     

N.I.M. Company Limited Leased out tank yard    
 for containing chemical Shareholding 125,000,000 51.00 51.00 63,750,000 63,750,000 
MC Agro-Chemicals  Repacking and    

Company Limited Formulating Shareholding 50,000,000 99.99 99.99 49,999,400 49,999,400 
TCCC Myanmar Limited  Producer, importer and    

Distributor Shareholding 105,334,737 99.99 - 105,334,737 - 

 219,084,137 113,749,400 

On October 3, 2016, the Company invested in the ordinary shares of USD 12.50 
million of TCCC Myanmar Limited, a subsidiary of the Company which was 
incorporated in the republic of the union of Myanmar in order to be a producer, 
importer and dealer of varies chemical fertilizer compound. The Company holds 
99.99% of the registered capital. The Company partially paid USD 3 million or 
equivalent to Baht 105.33 million during the year 2016. 

On April 1, 2015, the Company sold the investments in MC Industrial Chemical 
Company Limited, MC Plastics Company Limited and MC Solvents Company 
Limited which resulted to lose control of the indirect holding in Central Pacific 
(Thailand) Corporation Limited. Therefore, the Company recognized the investment 
in the former subsidiary as investment in an associated company (see Note 13). The 
investment in Metro Tan Company Limited, an associated company hold by one of 
disposal subsidiaries, was disposed on such date. 

Additionally, the Company recorded reversal of allowance for impairment of 
investment of Baht 35.00 million as a part of administrative expenses in the 
separate statement of profit or loss and other comprehensive income for the year 
ended December 31, 2015 because the Company considered its net realizable 
value higher than its carrying value. 
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26.2 Business transactions with related parties 

26.2.1 Transactions with related parties for the years ended December 31, consist 
of the following: 

Unit : Baht 
Account name/ Company’s name Relationship Consolidated

Financial Statements 
Separate

Financial Statements 
2016 2015 2016 2015

Sales and service Income
Continuing operations 

Sojitz Corporation Group Major shareholder 8,129,782 6,958,872 - -
Discontinued operations

Sojitz Corporation Group Major shareholder - 1,415,577 - -
Metro Tan Company Limited Related Company - 9,702,838 - -

8,129,782 18,077,287 - -
Other income
Continuing operations

Sojitz Corporation Group Major shareholder - 6,958,872 - -
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 12,889,973 14,898,690
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 74,242 81,295
Metro Tan Company Limited Related Company - 160,200 - -

- 7,119,072 12,964,215 14,979,985
Purchases
Continuing operations

Sojitz Corporation Group Major shareholder 12,476,272 5,484,678 - -
MC Industrial Chemical Company Limited Subsidiary - - - 13,103,210
MC Plastics Company Limited Subsidiary - - - 7,850,050
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 2,846 -

Discontinued operations
Sojitz Corporation Group Major shareholder - 16,972,465 - -

12,476,272 22,457,143 2,846 20,953,260
Other expenses
Continuing operations

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - - 21,337
Metro Systems Corporation Public  
  Company Limited Related Company 2,359,500 2,077,035 2,155,500 1,866,735

Discontinued operations
Metro Tan Company Limited Related Company - 160,200 - -

2,359,500 2,237,235 2,155,500 1,888,072
Trade receivables

Sojitz Corporation Group Major shareholder 212,198 189,547 - -
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 777,491 1,129,494
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 87,008 93,827

212,198 189,547 864,499 1,223,321
Trade payables

Sojitz Corporation Group Major shareholder 8,554,194 1,772,781 - -
8,554,194 1,772,781 - -

Other payables
Metro Systems Corporation Public  
  Company Limited Related Company 210,389 240,124 192,199 221,934
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - - 1,070

210,389 240,124 192,199 223,004
Managements’ remuneration
Continuing operations

Short-term employee benefits Shareholders 44,968,690 42,681,379 44,596,690 42,309,379
Post-employment benefits Shareholders - 1,788,000 - 1,788,000

Discontinued operations
Short-term employee benefits Shareholders - 350,800 - -

44,968,690 44,820,179 44,596,690 44,097,379

Purchases from Sojitz Corporation Group, terms and prices are those agreed upon 
by the buyer and the seller based on market prices.
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27. INVESTMENT  PROMOTION  CERTIFICATE 

On October 30, 2013, the Company obtained Promotion Certificate No. 9030(2)/2556 
from the office of the Board of Investment for the production of chemical fertilizer to 
improve the efficiency of energy saving and has been granted rights and privileges as a 
promoted industry under the Investment Promotion Act B.E. 2520 (1997). The significant 
rights and privileges are summarized as the following: 

•  Exemption of import duty for machinery as approved by the Board of Investment. 

•  Exemption of import duty for imported raw materials and essential materials using in 
manufacturing for the export sales for one year from the first date of import. 

•  Exemption from corporate income tax for net profit derived from promoted activities 
totally not over 70% of capital investment to improve the efficiency of energy saving 
for 3 years from the date of generated income from such activities (January 1, 2014). 

• Shareholders of the Company will be exempted from income tax on dividend derived 
from the promoted activities in the period in which the Company is granted exemption 
from corporate income tax. 

The Company thus has to comply with conditions stipulated in the promotion certificate. 

Based on the Announcement of the Board of Investment No. Por. 14/1998 dated 
December 30, 1998 regarding revenues reporting of a promoted industry, the Company is 
required to report revenues from domestic sales and export sales separately and to report 
separately between the promoted and non-promoted businesses. For the years ended 
December 31, the required information is summarized as follows: 

Consolidated Financial Statements 
Unit : Baht 

 For the year ended December 31, 2016 
 Promoted Non-promoted Total 
 business business 

Revenue   
Revenue from export sales - 887,823,787 887,823,787
Revenue from domestic sales - 11,281,100,322 11,281,100,322

-  12,168,924,109  12,168,924,109

Unit : Baht 
 For the year ended December 31, 2015 
 Promoted Non-promoted Total 
 business business 

Continuing operations   
Revenue   

Revenue from export sales 83,826,151 562,069,356 645,895,507
Revenue from domestic sales 188,570,126 11,645,475,750 11,834,045,876

272,396,277 12,207,545,106 12,479,941,383
Discontinued operations 
Revenue 

Revenue from export sales - 3,784,535 3,784,535
Revenue from domestic sales - 1,494,104,044 1,494,104,044

-  1,497,888,579 1,497,888,579
272,396,277 13,705,433,685 13,977,829,962
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Separate Financial Statements 
Unit : Baht 

 For the year ended December 31, 2016 
 Promoted Non-promoted Total 
 Business business 

Revenue   
Revenue from export sales - 887,823,787 887,823,787
Revenue from domestic sales - 10,952,119,161 10,952,119,161

- 11,839,942,948 11,839,942,948

Unit : Baht 
 For the year ended December 31, 2015 
 Promoted Non-promoted Total 
 Business business 

Revenue   
Revenue from export sales 83,826,151 562,069,356 645,895,507
Revenue from domestic sales 188,570,126 11,307,189,206 11,495,759,332

272,396,277 11,869,258,562 12,141,654,839

28. SIGNIFICANT  AGREEMENTS 

28.1 Technical assistance agreement  

The Company has a technical assistance agreement with a company in Japan. 
The Company is obligated to pay a basic retaining fee of USD 50,000 per annum. The 
agreement is in effect for a period of one year and shall be automatically renewed on a 
yearly basis unless either party expresses its intention not to renew the agreement by 
written notice to other party at least three months before the expiring date. 

28.2 Energy performance agreement  

The Company entered into Energy Performance Contract (EPC) with a company. 
The Company will be advised to improve the efficiency of energy saving and has to 
pay monthly advisory fees based on percentage of the electricity power saving value 
in each month as specified in the agreement. The period of payment starts when the 
cogeneration project is complete and will pay some saving amount according to 
Energy Performance Contract. 
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29. COMMITMENTS  AND  CONTINGENT  LIABILITIES 

29.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 
2016 and 2015 of Baht 97.31 million and Baht 96.23 million, respectively. 

29.2 As at December 31, the Company and its subsidiaries have leased office buildings, 
warehouse, vehicles and office equipment under operating lease agreements. The 
future lease payments are summarized as follows: 

Unit : Baht
 Consolidated 

Financial Statements 
 Separate 

Financial Statements 
2016 2015  2016 2015 

Within 1 year 24,133,281 19,105,482 21,659,385 19,105,482 
1 - 5 years 20,887,945 9,625,621 15,462,149 9,625,621 

 45,021,226 28,731,103 37,121,534 28,731,103 

For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries 
recognized rental fees from operating lease agreements of Baht 36.23 million and 
Baht 26.49 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the 
separate financial statements of Baht 34.88 million and Baht 25.64 million, 
respectively. 

29.3 The Company has commitments with banks for letters of guarantee issued as at 
December 31, consist of the following: 

Unit : Baht
 Consolidated 

Financial Statements 
 Separate 

Financial Statements 
2016 2015  2016 2015 

Electronics letters of guarantee 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500 

29.4 As at December 31, 2016 and 2015, the Company has commitment with a bank 
regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 7.98 million and EUR 
0.06 million (or equivalent to Baht 289.46 million)  and USD 2.58 million and EUR 
0.01 million (or equivalent to Baht 93.93 million) , respectively. 

 As at December 31, 2015, or subsidiary in Thailand has commitment with a local 
bank for the outstanding letters of credit amounting to USD 0.09 million or 
equivalent to Baht 3.42 million (as at December 31, 2016 : nil).     
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30. BUSINESS  SEGMENT  INFORMATION 

The Company’s main business is to manufacture, import and distribute various chemical 
fertilizer compound. The subsidiaries’ main businesses are to import and distribute 
solvents, industrial chemical, dyestuff textile, plastics, rental services and others. The 
Company and subsidiaries have a single geographical segment because the Company and 
subsidiaries carry on the significant businesses in Thailand. 

On March 17, 2015, the Company entered into the Share Purchase Agreement to sell some 
business segments and completely transferred on April 1, 2015 (see Note 13). Such business 
segments are classified as discontinued operations.

For the year 2016, the business segment information of the Company and its subsidiaries 
classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
Sales and Total  Assets 

other comprehensive employed 
Income Income (loss) 

Continuing operations
Headquarters - Fertilizer  11,839,942,948

 - Other income 412,564,812
12,252,507,760 2,849,532,838 10,922,337,854

Rental services 116,037,067 26,933,181 223,947,269
Others 336,878,674 14,528,272 237,558,285

(1,504) (444,257) 106,218,674
Less Intersegment revenues (25,098,775)
Total revenues from continuing operations 12,680,323,222
Profit before income tax expense 2,890,550,034
Less Income tax expense (10,550,312)
Total comprehensive income 

from continuing operations 2,879,999,722
11,490,062,082

Less Intersegment assets (182,272,143)
Total assets 11,307,789,939

Less Non-controlling interests in  
total comprehensive income (574,411,800)

Exchange differences on translation of financial 
statements of foreign subsidiary   1,328,195

Total comprehensive income attributable to 
owners of the parent 2,306,916,117

Consolidated assets as at December 31, 2016 11,307,789,939
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For the year 2015, the business segment information of the Company and its subsidiaries 
classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
Sales and Total  Assets 

other comprehensive employed 
Income Income (loss) 

Continuing operations
Headquarters - Fertilizer  12,141,654,839

 - Other income 359,287,750
12,500,942,589 1,773,998,295 9,224,210,238

Rental services 120,017,006 27,685,552 226,099,829
Others 349,127,317 20,346,460 227,994,620
Less Intersegment revenues (32,617,793)
Less Gain on sale of investments (130,882,932) (130,882,932)
Add Gain on fair value recognition of investment 68,678,400 68,678,400
Total revenues from continuing operations 12,875,264,587
Profit before income tax expense  1,759,825,775
Less Income tax expense (364,049,807)
Total comprehensive income  

from continuing operations  1,395,775,968
 9,678,304,687

Less Intersegment assets  (77,582,405)
Total assets   9,600,722,282

Discontinued operations    
Solvents   357,028,084 18,354,830 - 
Industrial Chemical 299,988,023 7,899,200 - 
Dyestuff Textile   110,208,645 (738,114) - 
Plastics   740,622,413 11,860,053 - 
Others 13,361,414 2,407,815 - 
Less Intersegment revenues (14,562,290)
Total revenues from discontinued operations 1,506,646,289
Profit before income tax expense  39,783,784
Less Income tax expense (7,955,196)
Profit from discontinued operations  31,828,588
Less Loss on the measurement  

to fair value less costs to sell  (34,319,495)
Total comprehensive loss 

from discontinued operations  (2,490,907)
- 

Less Intersegment assets  - 
Total assets   - 

Less Intersegment revenues (20,953,260)   
Total revenues 14,360,957,616   
Total comprehensive income for the period  1,393,285,061
Less Non-controlling interests in 

total comprehensive income  (26,261,344)
Total comprehensive income attributable to  

owners of the parent  1,367,023,717
Consolidated assets as at December 31, 2015   9,600,722,282

For the year ended December 31, 2015, the subsidiaries products consist of solvents, resin 
and others and intersegment revenues consist mainly of sales from MC Industrial 
Chemical Company Limited and MC Plastics Company Limited to the Parent Company 
which terms and conditions are the same as those offered to other third parties.  
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31. DISCLOSURE  OF  FINANCIAL  INSTRUMENTS 

31.1 Credit risk 

Credit risk refers to the risk that counterparty default on its contractual obligations 
resulting in a financial loss to the Company and its subsidiaries. In the case of 
recognized financial assets, the carrying amount of the assets recorded in the 
statement of financial position, net of a portion of allowance for doubtful accounts, 
represents the Company and its subsidiaries maximum exposure to credit risk. 
Concentrations of the credit risk with respect to trade receivables are limited due to 
the large number of customers comprising the customer base, and their dispersion 
across different geographic regions in Thailand. 

31.2 Interest rate risk 

Interest rate risk in the balance sheet arises from the potential for a change in interest 
rates to have an adverse effect on the net interest earnings of the Company and its 
subsidiaries in the current reporting period and in the future years. In case the interest 
rate is higher, it may have an impact to the Company’s and subsidiaries’ operations due 
to the Company’s significant loans. 

31.3 Fair value of financial instruments 

CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2016 Fair value Valuation techniques 

Carrying Fair Value hierarchy and key inputs 
Amount    

    
Financial assets   
Cash and cash equivalents 6,191,852 6,191,852 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Temporary investments 152,242 152,242 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Trade receivables 736,896 736,896 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Investment in an associate 135,676 135,676 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 

Financial liabilities 
Bank overdrafts and short-term borrowings Net present value of  

from financial institutions 10,843 10,843 Level 2 expected cash inflow 
Trade payables 371,544 371,544  Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements Net present value of 

(including current portion) 14,192 12,823 Level 2 expected cash inflow 
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CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS (Continued) 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2015 Fair value Valuation techniques 

Carrying Fair Value hierarchy and key inputs 
Amount    

    
Financial assets   
Cash and cash equivalents 4,661,749 4,661,749 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Temporary investments 164,161 164,161 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Trade receivables 665,916 665,916 Level 2 Net present value of  

 expected cash inflow 
Investment in an associate 135,391 135,391 Level 2 Net present value of 

  expected cash inflow 

Financial liabilities 
Bank overdrafts and short-term borrowings Net present value of 

from financial institutions 22,392 22,392 Level 2 expected cash inflow 
Trade payables 320,411 320,411 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements Net present value of 

(including current portion) 14,955 13,119 Level 2 expected cash inflow 

SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2016 Fair value Valuation techniques 

Carrying Fair Value hierarchy Carrying 
Amount  Amount 

  
Financial assets   
Cash and cash equivalents 6,009,577 6,009,577 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Trade receivables 672,806 672,806 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Investment in an associate 98,000 98,000 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Investments in subsidiaries 219,084 219,084 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 

Financial liabilities 
Trade payables 351,371 351,371 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements Net present value of 

(including current portion) 6,183 5,691 Level 2 expected cash inflow 
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SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS (Continued) 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2015 Fair value Valuation techniques 

Carrying Fair Value hierarchy Carrying 
Amount  Amount 

  
Financial assets   
Cash and cash equivalents 4,578,355 4,578,355 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Trade receivables 603,832 603,832 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Investment in an associate 98,000 135,391 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Investments in subsidiaries 113,749 247,692 Level 2 Net present value of 

  expected cash inflow 

Financial liabilities 
Trade payables 307,787 307,787 Level 2 Net present value of 

 expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements Net present value of 

(including current portion) 7,916 7,007 Level 2 expected cash inflow 

31.4 Foreign exchange risk 

Forward exchange contract 

As at December 31, the Company and subsidiaries entered into various forward 
exchange contracts with banks to hedge certain portions of their assets and liabilities 
denominated in foreign currencies. The details of such contracts are as follows: 

Unit : Baht 
Forward purchase contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate Period day gain (loss) hierarchy Technique(s)
As at December 31, 2016 

The Company USD 16,087,331 35.4648 48-337 7,452,056
Level 2 

Discontinued
cash flow* 

 EUR 56,770 38.2566 262 32,420
Subsidiaries USD 978,910 35.4354 19 - 115 316,356

As at December 31, 2015 
The Company USD 22,869,077 35.9331 61 - 338 8,003,803

Level 2 
Discontinued
cash flow* 

 EUR 77,913 38.7263 150 - 332 108,321
 GBP 23,512 52.3575 147 41,345
 JPY 1,240,000 0.2940 62 7,845
Subsidiaries USD 741,177 35.9562 19 - 144 131,028

Unit : Baht 
Forward sell contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate Period day gain (loss) hierarchy Technique(s)
As at December 31, 2016 

The Company USD 6,003,083 35.4191 63 - 168 (1,553,128) Level 2 
Discontinued
cash flow* 

As at December 31, 2015 

The Company USD 4,298,040 36.0655 176 47,855 Level 2 
Discontinued
cash flow* 

* Future cash flows are estimated based on forward exchange rates (from observable forward exchange rates at the end of 
the reporting period) and contract forward rates, discounted at a rate that reflects the credit risk of various counterparties. 
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Foreign assets and liabilities 

As at December 31, the Company and subsidiaries have foreign assets and liabilities 
which part of forward exchange contracts with banks to hedge certain portions of 
their assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows: 

Foreign liabilities 
 Currency Amount 

As at December 31, 2016   
The Company  USD 7,862,105 
Subsidiaries USD 658,185 

As at December 31, 2015   
The Company  USD 6,517,973 

EUR 74,650 
Subsidiaries USD 23,512 

EUR 718,552 

Foreign assets 
 Currency Amount 

As at December 31, 2016   
The Company  USD 6,161,389 

MMK 2,480,768 
Subsidiaries USD 360,986 

MMK 954,400 

As at December 31, 2015 
The Company  USD 4,785,015 

32. APPROVAL  OF  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 

These financial statements were approved for issue by the authorized directors of the 
Company on February 22, 2017. 
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