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ข้อมูลทั่วไป
General Information

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิต
และจ�ำหน่ำยปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร
ส�ำนักงำนใหญ่ :  21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16   
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ :  0107536000277 (เดิม บมจ.101)
โทรศัพท์ :  (02) 639 8888
โทรสำร :  (02) 639 8999
อีเมล์ :  mailbox@thaicentral.co.th
Home Page :  http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน :  1,754,148,354 บาท
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ :  584,716,118 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ :  3.00 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
 :  584,714,068 หุ้นสามัญ

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช�ำระแล้ว
1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยสำรเคมีป้องกัน 
ก�ำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกำรเกษตร สำธำรณสุขและปศุสัตว์ บริกำรผสม บรรจุ  
ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร  

ส�ำนักงำน  :  581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี 
     ถนนสุขุมวิท ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สัดส่วนกำรถือหุ้น :  ร้อยละ 99.99  
โทรศัพท์ :  (02) 709 4517 
โทรสำร   :  (02) 709 4780
ทุนจดทะเบียน :  50,000,000 บาท 
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ :  500,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ :  100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
  :  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�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว  
เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป

ส�ำนักงำน  :  205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 
     ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
     กรุงเทพมหานคร 10100
สัดส่วนกำรถือหุ้น :  ร้อยละ 51                  
โทรศัพท์ :  (02) 222 7352
โทรสำร :  (02) 224 5616
ทุนจดทะเบียน :  125,000,000 บาท 
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ  :  12,500,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ :  10 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
  :  12,500,000 หุ้นสามัญ

รายงานประจ�าปี 25604      



3) บริษัท เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้ำ ส่งออก  
และจัดจ�ำหน่ำยปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
ส�ำนักงำน :  180-184 ชั้น 5 อาคารศรีกรุงวัฒนา 
     ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
     กรุงเทพมหานคร 10100 
สัดส่วนกำรถือหุ้น :  ร้อยละ 49           
โทรศัพท์ : (02) 225 0200
โทรสำร :  (02) 622 7978
ทุนจดทะเบียน :  200,000,000 บาท 
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ  :  2,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้  :  100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
  :  2,000,000 หุ้นสามัญ

4) บริษัท ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยปุ๋ยเคมี  
ภำยในประเทศเมียนมำร์
ส�ำนักงำน  :  แปลงเลขที่ ซี-15 และ ซี-18 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา 
   ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
สัดส่วนกำรถือหุ้น  :  ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์  :  (+95) 1 230 9175
ทุนจดทะเบียน  :  12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ  :  125,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้  :  100 ดอลลาร์สหรัฐ
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
  :  125,000 หุ้นสามัญ

3. ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ

1) นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  :  (02) 009 9000 
โทรสำร  :  (02) 009 9991

2) ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  :  (02) 034 0000
โทรสำร :  (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) 1 230 9175
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 2017
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 ในการเพาะปลูก
พืชนั้น ปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�า้ อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมท�าให้ธาตุอาหาร
ในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจ�าเป็นต้องน�าความรู้
ทางการเกษตรทีท่นัสมัย อกีทัง้วิธกีารบรหิารและจดัการท่ีดีมาใช้ นอกจากนีเ้กษตรกรจะต้องเพิม่ธาตอุาหารเพือ่คนืความอุดมสมบรูณ์ให้กบัดนิ ซึง่ได้แก่การใส่ “ปุย๋เคม”ี 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน 
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 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้
แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 วิสัยทัศน์: ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
  “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”

 พันธกิจ
 1) มุ่งมั่นสร้ำงคุณค่ำ
 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับเกษตรกรและการเกษตร โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีก 
เพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร
 2) พัฒนำคนของเรำ
 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีพนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน  
เราจะพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 3) เอำใจใส่ต่อสังคม
 เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการน�าเอาแนวคิด
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 ในปี 2560 บริษัทมีพัฒนาการที่ส�าคัญดังนี้
 กำรประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมำร์
 ตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทได้ด�าเนินการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร ์
ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ในปีเดียวกัน บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพ่ือด�าเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ น�าเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศไทย บรรจุและจัดจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเมียนมาร์  
มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด เป็นจ�านวนร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
 ในปี 2560 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด อยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังสินค้าบรรจุปุ๋ยเคมีซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ย่างกุ้ง บนเนื้อที่ 20 ไร่ มีความจ ุ
สินค้าประมาณ 15,000 เมตริกตัน โดยตัวคลังสินค้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 และอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรในการบรรจุปุ๋ย คาดว่าบริษัท  
ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด จะสามารถเริ่มด�าเนินกิจการได้ในต้นปี 2561 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการด้วย
 มำตรฐำนอุตสำหกรรม BS OHSAS 18001
 บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก British Standards Institution (BSI) โดยใบรับรอง
มาตรฐานน้ีมอบให้แก่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงส�าหรบัการจดัท�าข้อแนะน�าการปฏบิตังิานเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน จดัอบรมความปลอดภยัให้
แก่พนักงาน รวมทั้งการเก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และนโยบายของบริษัทที่ค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส�าคัญ
 รำงวัลดีเด่นโครงกำรประเภทคมนำคม ในโครงกำรท่ำเทียบเรือขนส่งสินคำ้
 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 5A จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานพระประแดง ในงาน EIA Monitoring 
Awards ประจ�าปี 2559 จัดโดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการมอบ
รางวลัจะคดัเลอืกจากสถานประกอบการทีป่ฏบัิตติามมาตรฐานในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมกีารจดัการสภาพแวดล้อมทีด่ ีรางวลันีแ้สดงให้เหน็ถึงความ 
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทอีกด้วย

รายงานประจ�าปี 25606      



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: The first-choice of growers
 “We aim to be a top priority choice of agriculturalists in Southeast Asia by delivering excellent products and services that boost  
quality and productivity in farming.”

 Mission
 1) We Strive to Create Values
 We are committed to bringing new values to farmers and agriculture, by providing superior quality products and services,  
continuously invented and developed to increase farming productivity. Our services will spread over to farmers in ASEAN countries and be 
even diversified further to enhance our value chain in agriculture industry.
 2) We Develop our People
 We are committed to growing our people, by providing learning opportunities and by creating a corporate culture where employees 
encourage each other to grow together. We will keep evolving our organization to accommodate changes in business environment.
 3) We Care for Society
 We are committed to making environmental friendly and sustainable business processes as well as creating positive influences to 
society, by integrating corporate citizenship and sustainable development concepts into our business practice.

3. Significant Change and Development

 The Company had significant change and development in 2017 as follows.
 Business in Myanmar
 The Company has a policy to expand the business into the neighboring countries. In 2016, the Company has established Thai Central 
Chemical Public Company Limited (Yangon Branch), Myanmar, having the objective to conduct marketing and research and development on 
the market in Myanmar. In the same year, the Company established TCCC Myanmar Limited which is the Company’s subsidiary with the 
objective to fully operate the chemical fertilizer business in Myanmar, namely, import fertilizer from Thailand, repack and distribute to the  
customers in Myanmar. The registered capital is USD 12.5 million and the Company holds 99.99% of the shares in TCCC Myanmar Limited. 
 In 2017, TCCC Myanmar Limited was under construction of its warehouse which is located at Thilawa Special Economic Zone, Yangon, 
on the area of 20 Rai having storage capacity of around 15,000 metric ton. The construction of the warehouse has been completed in December 
2017 and, at present, the assembly and installation also has been finished. It is expected that TCCC Myanmar Limited will begin its operation 
in early of 2018 subjected to obtaining of the related permits. 
 Certificate of BS OHSAS 18001
 The Company received the certificate of BS OHSAS 18001:2007 ; Occupational Health and Safety Management from The British 
Standards Institution (BSI) for Phrapradaeng and Nakhon Luang Plant Site as a result of the company announced work instruction to be a 
guideline for working and also holds seminar on safety issue periodically. In addition, the company has collected the statistic of accident which 
occurred in the plants including any injuries caused by work that conforms to Company’s Safety Policy.
 EIA Monitoring Awards 2016
 The Company received the excellent award in transport category, in the project of wharf transport 5A at Samut Prakan Province in the 
“EIA Monitoring Awards 2016” arranged by Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural Resources 
and Environment, as the Company complies with measures identified in Environmental Impact Assessment Report and have good  
environmental management. This award shows that the Company aims to develop business together with sustainable development of  
community & society which is our mission.
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1. โครงสร้างรายได้
    Revenue Structure

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 / as of December 31, 2017

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภท
กิจกำร
Type of 
Business

% กำรถือหุ้น
Shareholding

ทุนจด
ทะเบียน

Registered 
Capital

เรียกช�ำระ
Capital 
Paid Up

2560/2017 2559/2016 2558/2015

รำยได้
%

รำยได้
%

รำยได้
%

Revenue Revenue Revenue

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

6 มีนาคม 
2516

March 6, 
1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical 
Fertilizer

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

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  411.03  3.52  336.88  2.65  349.13  2.69 

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  121.27  1.04  116.04  0.91  120.02  0.93 

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

16 มกราคม 
2518

January 16, 
1975

ซื้อขาย
Trading

49.00  200  200  0.92  0.01  0.89  0.01  1.09  0.01 

4 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด*
TCCC Myanmar Limited*

3 ตุลาคม 
2559

3 October 
2016

น�าเข้าปุ๋ยเคมี
Import 

Chemical 
Fertilizer

99.99  12.5*  12.5*  1.01  0.01  -  -  -  - 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

หมายเหตุ : * ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
Remark : * Millions of United States dollar.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

รายงานประจ�าปี 256010      

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560
 เศรษฐกจิไทยขยายตวัได้ดกีว่าทีค่าดในปี 2560 แม้การใช้จ่ายของรฐับาลจะมไีม่มากนกัหากเทยีบกบัปี 2559 แต่ภาคการท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตขึน้และ
การเพิม่ขึน้ของการสง่ออกในช่วงครึ่งหลงัของปีอนัเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกทีด่ีขึ้น ช่วยเร่งการเตบิโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้การฟืน้ตัวในการบรโิภค
และการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นท�าให้การขยายตัวมีความชัดเจนมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 4 ปี
 ภาคเกษตรกรรมในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากเงื่อนไขในการเพาะปลูกที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณ
ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าของไทย เช่น ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป 
และสหรัฐฯ ช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าเกษตรส่งออกของไทยให้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการผลิตด้านการเกษตร มีการขยายตัวร้อยละ 5.87 ในขณะ
ที่ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 2.74 จากปีก่อนหน้า ดังนั้น แม้ผลผลิตทางการเกษตรจะมีมากขึ้น แต่ด้วยราคาที่ลดลงท�าให้รายได้ของเกษตรกรในปี 
2560 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.97 เท่านั้น

อุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2560
 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมียังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 4.6-4.7 ล้านเมตริกตัน ในปี 2560 แม้ผลผลิตทางการเกษตรจะมีการขยายตัว แต่มีหลายปัจจัยที่
ยังคงเป็นแรงกดดันเชิงลบต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ประการแรก ราคาผลผลิตที่ตกต�า่ ทั้งราคา ข้าว ยางพารา และปาล์มน�า้มัน ซึ่งลดแรงจูงใจของ
เกษตรกรที่จะใช้ปุ๋ยเคมีลง นอกจากนี้ การควบคุมของภาครัฐในการปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือตอนบน ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส�าคัญ
ต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ปัญหาน�้าท่วมในหลายพ้ืนที่ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และภาคใต้ในช่วงสองเดือน
สุดท้ายของปี เป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2560
 ในปี 2560 ทางบรษิทัได้ให้ความร่วมมอืกบัภาครฐัด้านนโยบายและในหลายโครงการ โดยมคีวามร่วมมอืทีส่�าคญั เช่น การฏบิตัติามมาตรการความ
ร่วมมือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมี การเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รวมไปถึงการเข้าร่วมในโครงการธงฟ้าประชารัฐ ของกระทรวงพานิชย์ เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

เศรษฐกิจไทยในปี 2561
 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2561 การเติบโตที่สูงขึ้นสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายและการลงทุน
ของรัฐบาล รวมไปถึงความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่างๆยังคงมีอยู่ การเลือกตั้งท่ีก�าลังจะมาถึงมีแนวโน้มท่ีจะท�าให้ 
บรรยากาศการเมืองในประเทศเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม แนวทางนโยบายของสหรัฐฯ ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี 
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นประเด็นส�าคัญท่ีจะต้องจับตามองเนื่องจากประเด็นเหล่านี้สามารถส่งผล 
กระทบต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ได้

อุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2561
 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการณ์ว่า ภาคการเกษตรของไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยส่วนของการเพาะปลูกจะเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 3.5-4.5 ตัวเลขเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนหลายประการยังคง
มอียู ่ราคาวตัถดุบิทีอ่ยู่ในช่วงขาขึน้ประกอบกบัก�าลงัซือ้ของเกษตรกรทีล่ดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออตุสาหกรรมได้ ความผนัผวนของราคาผลผลติ
ทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว อ้อย ยางพารา และปาล์มน�า้มัน จะก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงจะท�าให้เกษตรกร
ไม่ตดัสนิใจทีจ่ะเริ่มการเพาะปลูก นอกจากนี้ ปรมิาณน�้าที่ไม่เหมาะสมและสภาพอากาศที่ไม่เอือ้อ�านวย สามารถสง่ผลต่อกจิกรรมทางการเกษตรและท�าให้
ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2561 ลดน้อยลง



3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย  
และได้มาตรฐาน 2 แห่ง รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน  
 โรงงานแห่งแรก โรงงานพระประแดง ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตัน และมี 
คลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน พร้อมทั้งมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับน�า้
ทะเลต�่าสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�าและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ส�าหรับ
กระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�า่และก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�า้มันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
และบริษัทได้ท�าการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้ง
น�าความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยซึ่งมีส่วนช่วยในการที่ลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้พลังงานลงได้  
ซึ่งสามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
 และโรงงานแห่งที่สอง โรงงานนครหลวง ที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 350,000 เมตริกตัน มีคลัง
สินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับน�้าทะเลต�่าสุด 
สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500-2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ล�า ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�าเข้าต่างๆได้วันละ 4,000 
เมตรกิตนั และได้เปลีย่นการใช้เชือ้เพลงิเพือ่การผลติไอน�า้ โดยการใช้ก๊าซแอลพจีซีึง่มคีวามสะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเป็นเชือ้เพลิงทดแทนน�า้มัน
เตาที่ใช้อยู่เดิม
 ด้านการจดัหาวตัถดุบิ บรษิทัสัง่ซือ้วตัถดุบิจากทัง้ในและต่างประเทศโดยมสีดัสว่นการน�าเข้าประมาณร้อยละ 80 สว่นทีเ่หลอืเป็นวตัถุดบิท่ีจดัหาได้
ภายในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Filler เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลกซึ่งแปรผันตามอุปสงค์และอุปทาน 
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงปี อย่างไรก็ตาม บริษัท มีนโยบายสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหลายรายจากหลายภูมิภาคโดยมีการท�าสัญญาระยะยาวเพ่ือลด 
ความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการตรงตามคุณภาพที่ก�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 อน่ึง ปุ๋ยเคมี “ตรำหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และเป็นที่นิยมแพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศนานกว่า 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยท�าให้ผลผลิตสูง 
และมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเมื่อผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย
 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 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�าหนดไว้ 5 ระดับ 
เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ส่วนปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพราะภาครัฐยังคงสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่
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2. Marketing and Competition 

Overall Thai Economy in 2017
 Thai economy saw an above-expected expansion in 2017. Despite the relatively modest government spending compared to 2016, the 
burgeoning tourism sector and surging export in the latter half of the year, as a result of improving global economy, accelerated the  
economic growth. In addition, the recovery of demand for private consumption and private investment prompted by higher confidence made 
the economic expansion clearer. As a result, Thailand’s GDP grew by 3.9% in 2017, marking the country’s fastest pace in the past 4 years.
 The agricultural sector in 2017 grew by 6.2% from the previous year. The increase was due to the better cultivation condition  
especially in the lower northern and upper central part of Thailand along the Chao Phraya river basin. Moreover, the recovery of Thailand’s 
trading partners such as Japan, China, Europe and the US also stimulated demand for Thai agricultural exports. For the agricultural production, 
it expanded by 5.87% while the agricultural prices dropped by 2.74% from the previous year. Consequently, the expansion in agricultural 
production was partially offset by the reduction in prices, making the farm income increase by only 2.97% in 2017.

Chemical Fertilizer Industry in 2017
 Thailand’s chemical fertilizer consumption remained unchanged at 4.6 - 4.7 million metric tons in 2017. Despite the agricultural  
production expansion, there were several factors putting negative pressures on the chemical fertilizer demand. Firstly, the lower prices of 
agricultural products such as rice, rubber and oil palm discouraged farmers to use the fertilizer. Moreover, the maize cultivation control policy 
in the highland of the country’s upper northern part also significantly affected the chemical fertilizer demand. In addition, the floods in several 
areas such as in the Northeast from July to September and in the South during the last two months of the year were the important factors that 
hindered the chemical fertilizer demand in 2017.
 In 2017, the Company cooperated with the government in several policies and projects. The major ones were adhering to the fertilizer 
price control measure, participating in public private partnership project to support agricultural production factors organized by Thailand 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, and collaborating in blue flag public private project organized by Ministry of Commerce.

Thailand Economy in 2018
 The Thai economy is expected to perform better in 2018. The higher growth is primarily driven by the accelerated expansion of global 
economy, government spending and public investment, as well as higher consumer’s confidence. Nevertheless, the risks still remain. The 
upcoming election is likely to shift the country’s political landscape and thus affects confidence and overall economy. The policy direction of 
the US, the tension in Korean Peninsula and the monetary policy changes of the big economies are the key issues to monitor as they can 
eventually impact the Thai economy outlook in 2018.

Chemical Fertilizer Industry in 2018
 Office of Agricultural Economics estimates that Thai agricultural sector in 2018 will grow by 3.0 - 4.0% with the increase of 3.5 - 4.5% 
in plantation. These figures are supposedly favorable for the overall Thai chemical fertilizer industry. However, the uncertainties still remain. 
The uptrend in raw material prices and the continuing low purchasing power of farmers can negatively affect the industry. The price fluctuations 
especially in rice, sugarcane para rubber and oil palm will determine the industry outlook as the lower agricultural price could halt farmers from 
starting their cultivations. In addition, the undesirable level of water supply and weather conditions could also affect the farming activities and 
consequently weaken the chemical fertilizer demand in 2018.



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 plant, 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 
Metropolitan 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 fillers 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 laboratory for chemical fertilizer registered from the Department of Agriculture, and the laboratory 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.
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2558-2560
Financial Highlights 2015-2017 Comparison

จุดส�ำคัญทำงกำรเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
Financial Highlights of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries

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

2560/2017 2559/2016 2558/2015

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services 11,539,822 12,281,560 12,601,034 

รายได้รวม / Total Revenues 11,653,011 12,680,038 12,875,015 

ก�าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss) 2,999,992 3,196,977 2,201,250 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (loss) 1,947,123 2,316,047 1,391,112 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Net Profit attributable to owners of the parent 1,932,399 2,305,515 1,364,793 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income 1,906,220 2,317,466 1,393,285 

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

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

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht) 3.30 3.94 2.33 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) * 3.20 1.50 2.30 

สินทรัพย์รวม / Total Assets 11,197,972 11,307,790 9,600,722 

หนี้สินรวม / Total Liabilities 1,437,262 1,571,802 1,294,717 

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity 9,760,710 9,735,988 8,306,005 

ส่วนของบริษัทใหญ่ / Equity attributions to owners of the parent 9,672,239 9,651,598 8,221,753 

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) 16.54 16.51 14.06 
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1,000,000 6,000,000

1,500,000 9,000,000

2,000,000 12,000,000

2,500,000 15,000,000

0 0
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2559/2016 2560/2017 2559/2016 2560/20172558/2015 2558/2015

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

สินทรัพย์รวม / Total Assets

9,600,722

11,307,790 11,197,972

รำยได้รวม / Total Revenues
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12,875,015 12,680,038
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รายงานประจ�าปี 256016      

หมายเหตุ : *  เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
 **   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
Remark :     *  Dividend Per Share paid on previous year operation.
 **   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
 



2560/2017 2559/2016 2558/2015

อัตรำส่วนสภำพคล่อง / Liquidity Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 7.17 6.72* 6.99

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 5.37 5.38* 5.41

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 15.91 17.51 10.34

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 23 21 35

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 4.59 5.64 4.72

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 78 64 76

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 23.31 26.26 12.67

ระยะเวลาช�าระหนี้ / Payment Period วัน / Days 15.45 13.71 28.41

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 85.59 70.71 82.73

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร / Profitability Ratios

อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio % 26 26.03 17.47

อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio % 16.58 18.18 10.60

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 20 25.80 16.62

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน / Efficiency Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 17.17 22.05 12.43

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets % 121.03 157.68 104.63

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 1.04 1.21 1.17

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน / Financial Policy Ratios

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.15 0.16 0.16

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 1,973.73 1,839.35 1,067.03

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 80.79 63.05 68.72

รำยงำนสรุปอัตรำส่วนงบกำรเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 / For The Year Ended December 31, 2017
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หมายเหตุ : *  การจัดประเภทรายการใหม่
  **  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 : * Reclassification
  ** 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.



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

ภาพรวมธุรกิจ

 บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทสามารถท�าผลก�าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ได้เป็นจ�านวน 1,932 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 หรือ 374 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งท�าผลก�าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 2,306 ล้านบาท 
ผลก�าไรที่ลดลงนี้ เป็นผลมาจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงในปี 2560 เนื่องมาจากก�าลังซื้อที่ลดลงของเกษตรกร นอกจากนี้ การลดลงของรายได้อื่น
เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อเทียบกับปี 2559 ยังส่งผลให้ผลก�าไรของปี 2560 ลดน้อยลง

 เพื่อเป็นการด�าเนินตามกลยุทธ์ขยายตัว บริษัทได้ลงทุนในโรงงานบรรจุปุ๋ยและโกดังเก็บสินค้าในประเทศเมียนมาร์ ในนามบริษัทย่อย ทีซีซีซี 
เมยีนมาร์ จ�ากดั การลงทนุดงักล่าวจะเป็นตวัขบัเคลือ่นทีส่�าคญัของบรษิทัในการพฒันาตลาดปุย๋เคมแีละสร้างบทบาทในตลาดประเทศเมยีนมาร์ให้กบับรษิทั
ได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด จะเริ่มการด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นปี 2561

 จากที่กล่าวไปข้างต้น ผลก�าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2560 ลดลงเป็น 3.30 บาท จาก 3.94 บาท ในปี 2559 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้น�าเข้า ผลิต และจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ทีซีซีซ ี
เมียนมาร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์ 2) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและ 
จ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืช เชื้อรา และศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และ 3) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด ประกอบธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรม 
ชนิดเหลว เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจะถูกวิเคราะห์ในส่วนธุรกิจหลักและ
ธุรกิจของบริษัทย่อย  

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
 ราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต�่าและอุทกภัยในบางพื้นที่เป็นสองปัจจัยที่ท�าให้อ�านาจในการซื้อของเกษตรกรลดลงและลดแรงจูงใจของเกษตรกรที่จะเริ่มต้น 
การเพาะปลูก แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ จากทางรัฐบาล แต่การสนับสนุนเหล่านั้นถูกมุ่งเน้นไปเฉพาะที่ผู้มีรายได้น้อย มากกว่าการสนับสนุนไป
ที่เกษตรกรโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2560 จึงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 เพื่อเป็นการชดเชยความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีภายในประเทศที่ลดลง บริษัทได้ท�าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในกัมพูชา 
สปป.ลาว และเมียนมาร์ นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดต้ังบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด เพื่อรองรับศักยภาพการขยายตัวของตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศ 
เมียนมาร์อีกด้วย
 ราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 อันเนื่องมาจากความต้องการจากประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ 
ขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงข้ึน แต่การแข็งค่าของค่าเงินบาทช่วยให้ต้นทุนของวัตถุดิบท่ีน�าเข้ามาไม่สูงมากนัก 
ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว บรษิทัได้ยดึมัน่ในนโยบายการบรหิารทีจ่ะคงสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ในปี 2560 ต้นทนุขายลดลง 6% ซึง่สอดคล้อง
กับการลดลงของรายได้จากการขาย

 • ธุรกิจจำกบริษัทย่อย 
 รายได้จากการขายและบรกิารของทัง้สองบรษิทัย่อยไม่มนียัส�าคัญต่อของบรษัิท เนือ่งจากคดิเป็นเพยีงร้อยละ 4.5 ของรายได้รวมของบรษัิทเท่านัน้ 
(รายได้จากการขายปุ๋ยเคมีของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 95.5) ในปี 2560
 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขาย
สินค้าประเภทป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น 
 รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ�ากัด ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการเช่าคลังเก็บ 
สารเคมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อยที่สาม คือ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยจะเริ่มด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป  
และหลังจากเริ่มด�าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทจะรายงานธุรกรรมส่วนนี้ในส่วนธุรกิจหลักต่อไป

นโยบายและกลยุทธ์

 บรษิทัยดึมัน่ในกลยทุธ์หลกั คอื 1) ส่งมอบสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูให้กบัเกษตรกรอย่างสม�า่เสมอเพ่ือเพิม่ผลผลติและคณุภาพทีด่ีในการท�าการเกษตร 
2) ให้การบริการที่ยอดเยี่ยมตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจ
สร้างรายได้สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญในด้านความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนท้องถิ่น

รายงานประจ�าปี 256018      



 เพื่อเป็นการบรรลุถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีและโรงงานที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายธุรกิจส่งออก

นโยบายทางบัญชี

 บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฏิทิน และการน�าเสนองบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัดมูลค่าตาม
ราคาทนุเดมิ โดยมนีโยบายทางบญัชทีีส่�าคญัคอื มกีารรบัรูร้ายได้เมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมนียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้แก่ลกูค้า
แล้ว ส่วนสินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่าราคาทุนค�านวนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ยกเว้นบริษัทย่อย
แห่งหนึ่ง คือ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ซึ่งราคาทุนค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ผลการด�าเนินงาน

1. ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำน 
 งบการก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับงบการก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ลำ้นบำท
ปี เปลี่ยนแปลง

2559 2560 %

รายได้จากการขายและบริการ 12,282 11,540 (6)

ต้นทุนขายและบริการ (9,085) (8,540) (6)

ก�าไรขั้นต้น 3,197 3,000 (6)

รวมรายได้อื่น 398 113 (72)               

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,595 3,113 (13)

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (699) (679) (3)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,896 2,434 (16)

ต้นทุนทางการเงิน (6) (3) (51)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,890 2,431 (16)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (574) (484) (16)

ก�าไรส�าหรับปี 2,316 1,947 (16)

ก�าไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,306 1,932 (16)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,307 1,892 (18)
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

2. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
 

 

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)
 ในปี 2560 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิน 11,020 ล้านบาท ลดลง 820 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 จากปี 2559 (11,840 ล้าน
บาท) รายได้จากการขายที่ลดลงมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ปุย๋เคมขีองเกษตรกรลดลง รวมไปถึงการเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยเคมีสูตรอื่นทีร่าคาต�่ากวา่ ภายใต้
เงื่อนไขทางตลาดที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ บริษัทพยายามที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
   
 ปุ๋ยเคมีที่บริษัทจ�าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง กับปุ๋ยเคมีน�าเข้า-บรรจุ บริษัทสามารถ
สร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด 8,362 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นจ�านวน 612 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ในขณะเดียวกัน บริษัทมีรายได้จาก
การขายปุ๋ยเคมีน�าเข้า-บรรจุ 2,658 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 208 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 จากปี 2559 

 • รำยได้รวมจำกบริษัทย่อย
 รายได้จากบริษทัย่อยในปี 2560 มาจากการจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรและบริการคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลวที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยบริษัทย่อยสามารถสร้างรายได้ 520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จ�านวน 
442 ล้านบาท ของปี 2559 

3. ต้นทุนขำยและบริกำร

 บริษัทมีต้นทุนขายส�าหรับปี 2560 จ�านวน 8,540 ล้านบาท ลดลง 545 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 2559 (9,085 ล้านบาท) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่ม
สูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายเป็นแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าขายในปี 2560 ในทางกลับกัน ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยให ้
ผลกระทบของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นมีผลน้อยลง ทั้งนี้ ในส่วนของต้นทุนอื่นๆ เช่น พลังงานและการขนส่งยังค่อนข้างคงที่ จึงส่งผลให้ต้นทุนสินค้าขายในปี 
2560 ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง

รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า

รายงานประจ�าปี 256020      



   
4. ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 679 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรือ 3% เมื่อเทียบกับปี 2559 (699 ล้านบาท) การลดลง 
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดการที่ดีขึ้นในช่วงที่ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงอันเนื่องมาจากก�าลังการซื้อท่ีลดลง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ บริษัท
พยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดการการใช้จ่ายส�าหรับการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณขาย

5. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร 
 

หน่วย
ปี เปลี่ยนแปลง

2559 2560 %

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 3,197 3,000 (6)

ก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 2,306 1,932 (16)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 3.94 3.30 (16)

 ในปี 2560 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 3,000 ล้านบาท ลดลง 197 ล้านบาท จากปี 2559 (3,197 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 6 การลดลงของก�าไรขั้นต้น
เป็นผลมาจากความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงรวมไปถึงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 26.0 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2559

 ส�าหรับก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2560 บริษัทมีก�าไร 1,932 ล้านบาท ลดลง 374 ล้านบาทจากปี 2559 (2,306 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
16 ท�าให้ผลก�าไรต่อหุ้นลดลงจาก 3.94 บาทต่อหุ้น ในปี 2559 มาเป็น 3.30 บาทต่อหุ้นในปี 2560 ซึ่งลดลง 0.64 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 16

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส�าหรับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 20.0 ต�่ากว่าปี 2559 ที่ท�าได้ร้อยละ 25.8 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจาก 
สินทรัพย์รวม (ROA) แสดงในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 17.2 ต�่ากว่าปี 2559 ที่ท�าได้ร้อยละ 22.1 บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษา 
ความสามารถในการหาก�าไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ในการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หมายเหตุ:  อัตราส่วนทางการเงินปี 2556 - 2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ากัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด และ บริษัท เอ็มซี  
  โซลเว้นท์ จ�ากัด ที่มีการจ�าหน่ายหุ้นในปี 2558

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร ROA และ ROE
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

1. ภำพรวมฐำนะทำงกำรเงิน

 ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รำยกำร

31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560

 ล้ำนบำท 
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม
 ล้ำนบำท 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,843 78 8,491 76

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,465 22 2,707 24

รวมสินทรัพย์ 11,308 100 11,198 100

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,315 12 1,184 11

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  257 2 253 2

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  9,736 86 9,761 87

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  11,308 100 11,198 100

2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 11,198 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2559 โดยมีรายละเอียดประกอบ
ดังนี้ 

รำยกำร
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560 เปลี่ยนแปลง

 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6,092 4,680 (23)

เงินลงทุนชั่วคราว 252 973 286

ลูกหนี้การค้า  737  714 (3)

สินค้าคงเหลือ  1,678 2,042 22

สินทรัพย์  11,308 11,198 (1)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญของเงินสดนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการ 
น�าเงินไปฝากธนาคารที่มีระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งถูกจัดประเภทอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว ท�าให้เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ  
286 ส่วนยอดลูกหนี้การค้าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3 ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 364 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 4 และบริษัทคาดการณ์ว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการฟื้นตัวของก�าลังซื้อในปี 2560 จึงท�าให้สินค้าคงเหลือ
ในบางสูตร ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

รายงานประจ�าปี 256022      



 • เงินลงทุน ค่ำควำมนิยม และกำรด้อยค่ำ

 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ
ค่าสทิธิในการใช้เครือ่งหมายการค้าดงักล่าวข้างต้นเพือ่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ลงวนัที ่30 เมษายน 2547 
เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่  8 มกราคม 2561 และวันที่ 5 มกราคม 2560 ผลของการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามล�าดับ โดยวิธีค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดขายที่เกิดจากเครื่องหมายการค้านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของรายได้จากการขาย
ทั้งหมดของบริษัท

3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,437 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากสิ้นปี 2559 
 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 9,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2559

4. สภำพคล่องและกระแสเงินสด 
 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 6.72  เท่าในปี 2559 เป็น 7.17 เท่า ในสิ้นปี 2560 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 5.37 เท่า จาก 5.38 เท่าในสิ้นปี 2559 แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีไม่ปกติ อัตราส่วนดังกล่าว 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักเนื่องจากบริษัทพยายามที่จะรักษาระดับสินทรัพย์หมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับปี 2560 มีจ�านวน 1,536 ล้านบาท ลดลง 698 ล้านบาทจากปี 2559  
(2,234 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 31.2 ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินส�าหรับปี 2560 มีจ�านวน 1,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 984 ล้านบาท 
จากปีก่อน (907 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 108.5 

 เมื่อสิ้นปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายส�าหรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจ�านวน 1.3 ล้านบาท ลดลง  
10.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.8 จากเมื่อสิ้นปี 2559 (11.6 ล้านบาท)

 ในปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ�านวน 1,038 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เป็นจ�านวน 102 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงไปเป็นจ�านวน 1,140 ล้านบาทนี้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการจัดประเภทรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจ�าและการลดลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 

อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็ว
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5. ภำระผูกพันด้ำนหนี้สินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล

 5.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจ�านวนเงิน  63.63 ล้านบาท และ 97.31 ล้านบาท 
ตามล�าดับ
  บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(หรือเทียบเท่า 10.21 ล้านบาท) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)

 5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารส�านักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์ส�านักงานตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
ซึ่งเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

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

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

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

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�าเนินงานในงบการเงินรวมจ�านวน  
46.56 ล้านบาท และ 36.23 ล้านบาท ตามล�าดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 42.33 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ตามล�าดับ
 5.3 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 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 2560 และ 2559 ตามล�าดับ
 5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงิน  
10.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ล้านยูโร (หรือเทียบเท่า 340.42 ล้านบาท) และ 7.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ล้านยูโร (หรือเทียบเท่า  
289.46 ล้านบาท) ตามล�าดับ
 5.5 สัญญาที่ส�าคัญ
  5.5.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
   บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจ�าปีในอัตราปี
ละ 50,000 ดอลลาร์สหรฐั สญัญาดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ 1 ปี และต่ออายโุดยอตัโนมตัปีิต่อปี จนกว่าคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะแสดงเจตนาทีจ่ะไม่ต่อสญัญา 
ทั้งนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
  5.5.2 สัญญาที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
   บรษิทัได้ท�าสญัญา Energy Performance Contract (EPC) กบับรษิทัแห่งหนึง่โดยบรษิทัจะได้รบัค�าปรกึษาในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที่ประหยัดได้ 
ตามสัญญา Energy Performance Contract

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2561

 เศรษฐกิจโลกถูกคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันในปี 2561 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของ
อังกฤษ รวมไปถึงแนวโน้มของนโยบายปกป้องทางการค้าอาจมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจของปี 2561 เปลี่ยนไป นอกจากนี้ความเป็น
ไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะช่วยลดความร้อนแรงในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าโลกได้
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 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงจะเติบโตอยู่ในระดับปานกลางโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกท่ีเติบโตและการท่องเท่ียวที่ขยายตัวขึ้น  
ความไม่แน่นอนอาจเกดิขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปีเป็นผลมาจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีค่าดว่าจะมขีึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมนียัยะส�าคญั
ต่อความเชื่อมั่นของผู้คนและส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

 คาดว่าจะมกีารฟ้ืนตวัของราคาพชืผลทางการเกษตรในปี 2561 เนือ่งมาจากความต้องการของตลาดโลกท่ีสงูข้ึน ในขณะเดียวกนั นโยบายสนบัสนนุ
การเกษตรของรัฐบาลคาดว่าจะถูกน�ามาใช้ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก หากมีปริมาณน�้าที่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญส�าหรับ 
ภาคเกษตรกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2561 เนื่องจากจะช่วยเพิ่มก�าลังซื้อและกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการเพาะปลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าว  
ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561

 ในทางกลบักนั ราคาวตัถดุบิทีเ่พิม่สงูขึน้และค่าเงนิบาททีอ่่อนตวัลงอนัเนือ่งมาจากการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ สามารถ
ท�าให้ราคาต้นทุนสูงข้ึนและอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงได้ ฝ่ายบริหารฯจะรับมือกับปัจจัยเหล่านี้และพยายามให้บรรลุผลการด�าเนินงานท่ีดีที่สุด โดยการใช้
นโยบายดังต่อไปนี้ 

 •  คงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าและเกษตรกร
 •  รักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสูง
 •  ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลัง แผนการผลิต และแผนการจัดซื้อให้สามารถตอบสนองต่อ 
  ความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 •  จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 •  หลีกเลี่ยงการเก็งก�าไรในราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

Business Overview

 The Company reported in the Consolidated Financial Statement of 2017 from January 1 to December 31, 2017 that the Company achieved 
Profit Attributable to Owners of the parent of Baht 1,932 million, a decrease of 16% or Baht 374 million from the previous year of Baht 2,306 
million.  It was attributed to receding demand for chemical fertilizer in 2017 resulting from low purchasing power of farmers. The reduction in 
other income, due to lower earnings from sales of investment properties compared to 2016, also caused the decline in this year’s profit.

 To pursue a growth strategy, the Company invested in a packing and warehousing facility in Myanmar under its foreign subsidiary  
“TCCC Myanmar Limited”. This new facility will be the Company’s main driver to develop fertilizer business and strengthen market presence in 
Myanmar. TCCC Myanmar Limited will start the commercial operation in early of 2018.

 As a result, Earnings per Share for the year 2017 was 3.30 Baht, decreased from 3.94 Baht in 2016.

Business Segment Information

 The Company’s main business is to import, manufacture and distribute variety formulas of chemical fertilizer. The Company has 3  
subsidiaries, 1) TCCC Myanmar Limited, an importer and distributor of chemical fertilizer in Myanmar, 2) MC Agro-Chemicals Co., Ltd., an  
importer and distributor of herbicide, fungicide, and insecticide for agriculture, and 3) 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)
 Lower agricultural prices and floods in some areas were the two factors that significantly hampered farmers’ purchasing power and  
hindered their willingness to start cultivation. Despite having some supporting schemes from the government, those subsidies were primarily  
focused on the low income people rather than directly on the farmers. As a result, demand for chemical fertilizer in 2017 decreased compared to 
the previous year.
 In order to make up the unfavorable domestic demand, the Company exports products to neighboring countries, Cambodia, Laos, and 
Myanmar. The Company also established TCCC Myanmar to accommodate the high potential for expansion of chemical fertilizer market.
 The global fertilizer raw material market saw the stronger price uptrend in the last quarter of 2017 as a result of picking up demands from 
big economies. Despite the higher raw material prices, the appreciation of Baht values, in some extent, helped neutralizing the raw material cost. 
Under this circumstance, the Company strictly adhered to the management policy to have inventories maintained at its optimality. In line with the 
reduction in Sales, the Cost of Goods Sold decreased by 6% in 2017.
 
 • Subsidiaries Business
 Sales Revenue and Service Income of the two subsidiaries was insignificant at 4.5% of the total (Sales Revenue of chemical fertilizer 
was 95.5%) in 2017.  
 Sales Revenue and Service Income of MC Agro-Chemicals increased by 23% in 2017 from the previous year, resulted from stronger 
sales of herbicide.
 Service Income of N.I.M. increased by 2% from the previous year, resulted from slightly higher volume of chemicals stored in the tanks.
 The Company established the third subsidiary, TCCC Myanmar Limited in October, 2016. TCCC Myanmar will start operation from the 
early of 2018, thereafter the Company will report of its business in Core Business segment.

 
Policy and Strategy
  
 The Company adheres to the main strategies 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 requirements, and 3) controlling production and procurement to 
maintain optimal inventory, so as to generate highest income from the operation. The Company also prioritizes the importance of safety and 
environment protection in manufacturing. As a part of the Company’s CSR policy, the Company aims at being a good corporate citizen in the 
local communities.
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 In order to achieve the sustainable growth, the Company determines to utilize its technology and manufacturing facilities to create  
distinctive values on the products, and to develop fertilizer market in the neighboring countries to further expand the export business.

Accounting Policies

 The Company’s financial year is of the period from January 1 until December 31 of every year. The financial statements have been  
prepared in accordance with Thai Accounting Standard No.1 (Revised 2016) 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 except for a subsidiary, MC Agro-Chemicals  
Company Limited of which cost is determined on a first-in, first-out method.

Results of Operations

1. Overview of the Operation

 Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as of December 31, 2017 compares with the Statement of Profit or Loss 
and Other Comprehensive Income as of December 31, 2016.

Unit : Million Baht
Year Change

2016 2017 %

Revenues from Sales and Services 12,282 11,540 (6)

Cost of Goods Sold and Services (9,085) (8,540) (6)

Gross Profit 3,197 3,000 (6)

Other Income 398 113 (72)

Profit Before Expense 3,595 3,113 (13)

Selling and Administration Expenses (699) (679) (3)

Profit Before Finance Costs and Income Tax Expense 2,896 2,434 (16)

Finance Costs (6) (3) (51)

Profit Before Income Tax Expense 2,890 2,431 (16)

Income Tax Expense (574) (484) (16)

Profit for the Year 2,316 1,947 (16)

Profit Attributable to Owners of Parent 2,306 1,932 (16)

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of Parent 2,307 1,892 (18)
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Management Discussion and Analysis (MD&A)

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 2017, the Company generated income from sales of chemical fertilizers in total of Baht 11,020 million, decreased by Baht 820 million 
or 7% from 2016 (Baht 11,840 million). The decrease in sales was due to the lower demand of chemical fertilizer and farmers’ switching  
preferences to the lower price formulas. Under this volatile market condition in 2017, the Company strived to maintain the competitiveness in the 
market in order to achieve the highest return for shareholders.  
 The Company’s chemical fertilizers can be categorized into 2 types: Compound fertilizers manufactured by the Company and  
Imported-Pack fertilizers. The income from selling Compound fertilizers was in the amount of Baht 8,362 million, decreased by Baht 612 million 
or 7% from 2016. Meanwhile, the income from selling Imported-Pack fertilizers was in the amount of Baht 2,658 million, decreased by Baht 208 
million or 7% from 2016.
 
 • Income from the Subsidiaries’ Business 
 In 2017, income from the Subsidiaries’ business was from selling herbicides 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 520 million, increased by Baht 78 million 
or 18% compared to Baht 442 million in 2016.

3. Cost of Goods Sold and Services

 Cost of Goods Sold and Services in 2017 showed at Baht 8,540 million, decreased by Baht 545 million Baht or 6% from 2016 (Baht 9,085 
million). The higher raw material prices in the last quarter had pushed upward pressure to the Cost of Goods Sold and Services in 2017.  
Meanwhile, the Baht appreciation compared to the US dollars during the same period held back the rising cost of imported raw materials. As the 
other costs such as energy and transportation remained relatively unchanged, the overall Cost of Goods Sold decreased comparably with the 
Sales Revenue in 2017.

Revenue from Sales and Services Sale: by Type of Fertilizer

Core Business (Chemical Fertilizer) Revenues from subsidiaries 2016 2017
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4. Selling and Administration Expenses

 The Company bore the Selling and Administration Expenses at Baht 679 million, decreased  by Baht 20 million or 3% from 2016 (Baht 
699 million). The decrease was due to better management during the low chemical fertilizer demand affected from lower farmers’ purchasing 
power. Under this adverse condition, The Company had tried best to spend on more selective and effective advertising campaigns to expand the 
sale volume.

5. Profitability  Analysis 

Unit
Year Change

2016 2017 %

Gross Profit (Million Baht) 3,197 3,000 (6)

Profit Attributable to Owners of the parent 2,306 1,932 (16)

Earning Per Share (Baht) 3.94 3.30 (16)

 In 2017, The Company’s Gross Profit showed at Baht 3,000 million, decreased by Baht 197 million or 6% from 2016 (Baht 3,197 million). 
The decrease of Gross Profit amount was due to the lower demand for chemical fertilizer as well as higher raw material prices. Meanwhile, the 
Gross Profit Ratio in 2017 was 26.0%, remained unchanged from 2016. 
 For Profit Attributable to Owners of Parent of 2017, the Company earned Baht 1,932 million, decreased by Baht 374 million or 16% 
from 2016 (Baht 2,306 million). As a result, Earnings per share decreased 0.64 Baht per share or 16%, from 3.94 Baht in 2016 to 3.30 Baht 
in 2017.
 The Return on Equity (ROE) in 2017 was 20.0%, lower than 25.8% in 2016. The Return on Asset (ROA) in 2017 was 17.2%, lower 
than 22.1% in 2016. The Company endeavored to maintain the capability to make profit for shareholders and tried to utilize all of the existing 
assets to achieve the best performance.

Remark: The financial ratio of 2013 - 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.

Profitability Ratio ROA and ROE
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Analysis of Liquidity and Capital Resources 

1. Overview of Financial Statement

Note to Statement of Financial Position

Description

December 31, 2016 December 31, 2017

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

Current Assets 8,843 78 8,491 76 

Non-current Assets  2,465 22 2,707 24 

Total Assets 11,308 100 11,198 100 

Current Liabilities  1,315 12 1,184 11 

Non-current Liabilities  257 2 253 2 

Shareholders' Equity  9,736 86 9,761 87 

Total Liabilities and Shareholders' Equity  11,308 100 11,198 100 

2. Assets

 As of December 31, 2017, the Company’s Total Assets showed at Baht 11,198 million decreased by Baht 110 million or 1% from  
the end of 2016. Details are shown in the table below:

Description
December 31, 2016 December 31, 2017 Change

 Million Baht  Million Baht %

Cash and Cash Equivalents  6,092 4,680 (23)

Current Investment  252  973 286

Accounts Receivable-Trade  737  714 (3)

Inventories  1,678 2,042 22

Total Assets  11,308 11,198 (1)

 Cash and Cash Equivalents decreased by 23% compared to the previous year. The significant drop in cash was mainly due to the increase 
in deposits with a set period of more than three months, which was classified into Current Investment. Thus, the Current Investment in 2017  
increased by 286%. Accounts Receivable - Trade slightly decreased by 3%. Meanwhile, Inventories increased by Baht 364 million or 22% 
partly as a result of the increase of raw material prices in the 4th quarter. The Company also expects for higher sales after the purchasing power 
recovery in 2018 so the inventories of some formulas are prepared to fulfill the upcoming market demand.
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 • 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 April 30, 2004 
regarding the opinion for accounting treatment for intangible assets. According to the reports of the independent appraiser dated January 8, 2018 
and January 5, 2017, the appraisal values of the fair value of such right as at December 26, 2017 and December 30, 2016, respectively, by using 
the Discounted Cash Flow Approach are higher than the carrying values.
 For the year ended December 31, 2017 and 2016, sale under these trademarks were approximately 98% of the Company’s total revenue 
from sales.

3. Liabilities and Equity 

 • On December 31, 2017, the Company had Total Liabilities at Baht 1,437 million, decreased by Baht 135 million or 9% from the end of 2016. 
 • On December 31, 2017, the Company had Total Equity at Baht 9,761 million, increased by Baht 25 million or 0.3% from the end of 2016.

4. Liquidity and Cash Flows
 
 The Current Ratio was slightly improved from 6.72 times at the end of 2016 to 7.17 times at the end of 2017. Meanwhile, the Quick 
Ratio changed relatively little to 5.37 at the end of 2017 from 5.38 at the end of 2016. Despite under this unusual business environment, these 
ratios were not significantly changed as the Company tried to maintain the Current Assets and liquidity to be at the optimal level.

 The Net Cash Flow provided by operating activities of 2017 was Baht 1,536 million, decreased by Baht 698 million or 31.2% from 2016 
(Baht 2,234 million). Meanwhile, the Net Cash Flow used in financing activities in 2017 was Baht 1,891 million, increased by Baht 984 million or 
108.5 % from 2016 (Baht 907 million). 
 At the end of 2017, the Company had cash flow of bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions at the amounts 
of Baht 1.3 million. It decreased by Baht 10.3 million or 88.8% from the end of 2016 (Baht 11.6 million). 
 In 2017, Net Cash Flow used in investing activities was Baht 1,038 million, while in 2016 the Company received Cash Flow provided by 
investing activities for the total of Baht 102 million. The change of Baht 1,140 million was mainly due to the reclassification of cash equivalents 
regarding the current investment on fixed deposit and the decrease in cash inflow from selling investment properties.

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

5. Commitment and Contingent Liabilities and Out Balance Sheet

 5.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 2017 and 2016 of Baht 63.63 million and Baht 
97.31 million, respectively.
 A foreign subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 2017 of USD 0.31 million (or equivalent Baht 
10.21 million) (as at December 31, 2016: nil).

 5.2 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

2017 2016 2017 2016

Within 1 year 39,808,755 24,133,281 33,534,420 21,659,385

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

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

  For the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries recognized rental fees from operating lease 
agreements of Baht 46.56 million and Baht 36.23 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the separate financial 
statements of Baht 42.33 million and Baht 34.88 million, respectively.

 5.3 The Company has commitments with banks for letters of guarantee of issued as at December 31, 2017 and 2016 of Baht 8.66 
million and 8.66 million, respectively. Certain subsidiaries has commitment with banks for letters of guarantee issued in the amount of Baht 0.17 
million and Baht 0.17 million as at December 31, 2017 and 2016, respectively.

 5.4 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has commitment with a bank regarding the outstanding letters of credit  
amounting to USD 10.30 million and EUR 0.05 million (or equivalent to Baht 340.42 million) and USD 7.98 million and EUR 0.06 million  
(or equivalent to Baht 289.46 million), respectively.

 5.5 Significant Agreements
  5.5.1 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.
  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 starts when the cogeneration project is complete and will pay some saving amount  
according to Energy Performance Contract.
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Economic & Business Forecast 2018 

 The global economy is expected to see a synchronized upswing in 2018. However, the geopolitical risks that can affect the economy and 
international trade still remain. The tension in Korean peninsula, the decision on Brexit bills and the tendency towards protectionism policy of 
many countries could play important roles in reversing the global economy outlook in 2018. In addition, the probable FED rate hike may cool 
down the US growth and consequently affects the global trades. 

 Thailand economy in 2018 should continue to see a moderate growth driven mainly by growing export and thriving tourism. The  
uncertainties could arise in the latter half of the year during the expected general election which can have significant impact to people’s confidence 
and thus the overall economy.

 The agricultural price recovery is expected in 2018 due to the higher global demand. Meanwhile, the government agricultural supporting 
policies are supposed to be in effect during the farming season. Combining with the adequate water supply to farmland, these factors are crucial 
positive drivers for the agricultural sector and the Company’s operation in 2018, as they will raise the purchasing power of farmers and encourage 
them to start cultivation. With these reasons, the demand for chemical fertilizer is likely to see the uptrend in 2018. 

 On the other hand, the higher raw material prices and the weaker Baht due to the US rate hike could also drive cost up and bring gross 
profit margin down. The Management will deal with these factors and strive to achieve best performance by carrying out the following measures:

 • Retain customers and farmers’ satisfaction
 • Keep high standard of products quality
 • Keep monitoring the market closely and adjust inventory level, production and procurement plan to quickly respond to the market demand
 • Manage and control all expenses effectively
 • Continuously pursue for better manufacturing process and higher productivity
 • Avoid any speculations on raw material prices and foreign currency
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ทบทวนและพิจารณาความเสี่ยงรวมถึงแนวทางในการบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร โดยความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในปี 2561 มีดังนี้ 

1. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ

 การใช้ปุ ๋ยของเกษตรกรเป็นไปตามฤดูกาลเพาะปลูกซ่ึงโดยท่ัวไปความต้องการใช้ปุ ๋ยเคมีมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง 
ของฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อผลประกอบการของบริษัท จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในช่วงหลายป ี
ที่ผ่านมา เช่น ในช่วงปี 2558 - 2559 ภาคการเกษตรของไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และปริมาณน�้าในเขื่อนน้อยลงและไม่เพียงพอต่อการใช้ส�าหรับ
การเพาะปลูกนอกฤดูกาล ท�าให้การเพาะปลูกลดลงหรือต้องเลื่อนการเพาะปลูกออกไปโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน�้ามาก นอกจากนี้เหตุการณ์
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศในปี 2558 ท�าให้เกษตรกรท�าการเกษตรได้เพียงบางส่วน เป็นต้น สภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรที่ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัทได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะ
การณ์ และรักษาระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละฤดูกาล 

2. ก�าลังซื้อของเกษตรกร

 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตผลทางการเกษตรของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเป็นปัจจัย
ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อก�าลังซ้ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร 
จากสถานการณ์ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรที่เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรในตลาดส่งผลกระทบต่อ 
ความสามารถในการซือ้ปุย๋ของเกษตรกร เนือ่งจากภาวะราคาพชืผลทางการเกษตรตกต�า่ท�าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง จงึส่งผลต่อก�าลงัซือ้ของเกษตรกร
และน�าไปสูค่วามต้องการใช้ปุย๋ทีล่ดลงในทีส่ดุ นอกจากนีร้ายได้ทีล่ดลงของเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการช�าระค่าปุย๋ของเกษตรกรให้แก่ตวัแทน
จ�าหน่ายของบริษัทซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัทที่อาจไม่ได้รับช�าระหนี้จากตัวแทนจ�าหน่ายตามก�าหนดระยะเวลาได้ 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บรษิทัมผีลติภณัฑ์หลากหลายทีส่ามารถรองรบัการเพาะปลกูพชืได้หลายประเภท เช่น ข้าว ผกัและผลไม้ ยางพาราเป็นต้น จงึสามารถกระตุน้ก�าลงั
ซื้อปุ๋ยของเกษตรกรเพื่อสร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้ตลอดทั้งปี นอกจากน้ีบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ของราคาสินค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิดและหันไป
มุ่งเน้นการขายไปยังพื้นที่ที่มีก�าลังซื้อ รวมถึงเฝ้าระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจ�าหน่ายอย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียหรือการได้
รับช�าระหนี้ไม่ตรงตามก�าหนดเวลา 

3. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 บริษัทน�าเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมี
และส่งผลต่อการก�าหนดราคาขายปุ๋ยเคมี และมีผลต่อเน่ืองไปถึงความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบที่น�า
เข้าจากต่างประเทศจะผันผวนตามราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ซึ่งถูกก�าหนดโดยหลายปัจจัยท่ียากต่อการควบคุมเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก สภาวะอากาศ 
ราคาพืชผล และราคาน�้ามัน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงการเก็งก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของปุ๋ยเคมีด้วยเช่นกัน โดยหากบริษัทสามารถก�าหนดราคา
ขายสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตที่มีความผันผวนได้ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบรษิทัไม่มากนกั แต่ด้วยปุย๋เคมเีป็นสนิค้าควบคมุราคาตามพระราชบญัญัติว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ.2542 ซึง่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ได้ออกประกาศแนะน�าราคาจ�าหน่ายส�าหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร ซึ่งผู้ผลิตปุ๋ย
เคมีต้องจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรที่ก�าหนดไว้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางฯก�าหนด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางฯ ดังนั้นราคาวัตถุดิบ 
ในการผลิตปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจึงไม่สามารถปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกลไกของตลาดได้ เนื่องจากมาตรการควบคุมราคาดังกล่าว  
และอาจส่งผลให้การจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษัทไม่สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งท�าให้บริษัทอาจมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัทได้บริหารความเส่ียงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมระดับสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในปริมาณท่ี
เหมาะสม โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพ่ือปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสามารถวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
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 นอกจากนี ้บรษิทัได้พยายามปรบัราคาขายปุย๋ให้สอดคล้องกบัต้นทนุทีแ่ท้จรงิให้มากทีส่ดุ โดยหากมปัีจจยัใดทีท่�าให้ต้นทนุการผลติปุ๋ยสงูขึน้อย่าง
มีนัยส�าคัญ บริษัทจะยื่นต่อคณะกรรมการกลางฯ เพื่อขอให้มีการพิจารณาปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ย 

4. นโยบายภาครัฐ

 ด้วยประเทศไทยมพีืน้ฐานทางด้านเกษตรกรรมและความเป็นอยูข่องประชาชนส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัรายได้ทางการเกษตร ดังนัน้ภาครฐัจงึมกีารก�าหนด
นโยบายหรือมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการก�าหนดนโยบายที่ช่วยในการลดต้นทุนทางการเกษตร ซึ่งมาตรการบาง
อย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น มาตรการของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณชิย์ ในฐานะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบที่ได้ขอความร่วมมอืมายงัผูผ้ลติปุย๋เคมเีพือ่ให้ปรบัลดราคาขายปุย๋เคมสี�าหรบัผลติภณัฑ์บางประเภท โดย
การออกมาตรการในการช่วยเหลอืเกษตรกรดงักล่าวอาจสวนทางกบัสภาวะราคาตลาดของวตัถดิุบปุย๋เคมีในต่างประเทศ จงึอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบ
การของบริษัทที่ไม่สะท้อนถึงกลไกทางการตลาด

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะเดียวกันบริษัทมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าได้
ตามการเปลีย่นแปลงทางการตลาด โดยหันไปมุ่งเนน้ท�าการตลาดในสูตรปุย๋อืน่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมราคาของภาครัฐเพื่อช่วยลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 จากการที่บริษัทน�าเข้าวัตถุดิบปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลัก จึงท�าให้หนี้ค่าสินค้าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรฐัฯ บรษิทัจงึอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิต่างประเทศเปรยีบเทยีบกบัสกลุเงนิบาท โดยภาระหนีค่้าวัตถุดบิ
อาจปรับสูงขึ้นหากสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อถึงวันครบก�าหนดช�าระเงิน นอกจากน้ีบริษัทยังส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น
บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อถึงก�าหนดรับช�าระค่าสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บรษิทัมกีารพจิารณาการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิส�าหรบัการบรหิารความเสีย่งจากเงนิตราต่างประเทศอย่างสม�า่เสมอ โดยบรษิทัได้มกีารท�าสญัญา
ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วนัท่ีเกดิรายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่แนวทางนีจ้ะช่วยลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดกับบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถก�าหนดต้นทุนและราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

6. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

 วัตถุดิบส�าคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทมาจากผู้ผลิตและผู้จัดหาที่มีจ�านวนจ�ากัด ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอและทันเวลาในการเข้า
สูก่ระบวนการผลติ ตลอดจนการจดัหาในราคาทีเ่หมาะสมจงึเป็นปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทซึง่ในสภาวะทีอ่ปุทานวตัถดุบิ
ในตลาดมีน้อยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัท 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเพิ่มแหล่งผู้ขายส�าหรับวัตถุดิบทุกประเภทที่บริษัทต้องใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทน�าเข้าวัตถุดิบจากหลากหลาย
ประเทศ โดยปุย๋ไนโตรเจนมแีหลง่น�าเข้าจากประเทศในตะวนัออกกลาง เช่น คเูวต บาห์เรน กาตาร์ และจนี ปุย๋ฟอสฟอรสัมแีหล่งน�าเข้าจากซาอดุอิาราเบีย 
และจีน ปุ๋ยโพแทสเซียมมีแหล่งน�าเข้าจากแคนาดา และเยอรมัน ส่วนปุ๋ยส�าเร็จรูปที่น�าเข้ามาเพื่อท�าการแบ่งบรรจุมีแหล่งน�าเข้าที่ส�าคัญคือรัสเซีย และจีน 
จงึท�าให้ ณ ปัจจบุนัไม่มวีตัถดุบิประเภทใดทีบ่รษิทัพึง่พงิแหล่งผูข้ายเพยีงรายเดยีว อกีท้ังบรษัิทมกีารกระจายการสัง่ซือ้วตัถดุบิจากหลายแหล่งเพือ่ลดความ
เสีย่งจากการพึง่พาผูจ้ดัหาดงักล่าว นอกจากนีบ้รษิทัได้มกีารท�าสญัญาจดัซือ้วตัถดุบิซึง่จะท�าให้ผูข้ายทราบความต้องการใช้วตัถดุบิของบริษัทในแต่ละช่วง
เวลาเพื่อส�ารองวัตถุดิบให้แก่บริษัทในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมถึงให้ล�าดับความส�าคัญกับบริษัทในการส่งมอบสินค้าให้ก่อนผู้ซื้อรายอื่น

7. การด�าเนินงานของโรงงาน

 ความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทมีความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสียหายหรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการผลติ สนิค้าคงคลงั หรอืการส่งมอบสนิค้า อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั เช่น สภาพอากาศแปรปรวน 
ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ความบกพร่องของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค ตัวอย่างเช่น ปัญหาอุทกภัยในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทต้อง
หยุดการด�าเนินงานของโรงงานที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลาหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บริษัทและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัทได้วางแผนการผลิตสินค้าผ่านโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่อ�าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแต่ละแห่งสามารถด�าเนินงานทดแทนกันได้ โดยโรงงานทั้งสองแห่งได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
ควบคูไ่ปกบัแผนการบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์เชงิป้องกนัและเชงิพยากรณ์ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพของโรงงานและลดโอกาสที่โรงงานจะต้องหยดุเดนิ
เครื่องนอกก�าหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�าประกันภัยครอบคลุมการด�าเนินงานและทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น

8. การลงทุนในต่างประเทศ

 บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ท่ีก�าลังเร่งยกระดับการผลิตพืชผลทางการ
เกษตร เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง อ้อย เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้เพาะปลูกโดยเกษตรกรท้องถิ่นรวมทั้งการร่วมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเพื่อใช้เป็นฐานการ
ผลิตและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นและเกษตรกรเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยเคมีน�าเข้าที่
มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นในปี 2559 บริษัทได้จัดตั้งสาขาของบริษัท ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และได้จัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมีทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยได้เริ่มก่อสร้างโรงงานบรรจุปุ๋ย เอ็นพีเค คอมปาวด์ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา 
ของประเทศเมียนมาร์ในเดือนมกราคม 2560 โครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะเปิดด�าเนินงานเชิง
พาณิชย์ได้ในเดือนเมษายน 2561 อย่างไรก็ตาม โครงการในต่างประเทศนี้มีหลายปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อทิศทางผลการด�าเนินการท้ังทางด้านบวกและลบ 
อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะความรู้ของแรงงานท้องถิ่น ภาวะเงินเฟ้อ ก�าลังซื้อของเกษตรกร เป็นต้น

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บรษิทัได้มกีารศกึษาความเป็นไปได้และวางแผนการลงทนุในประเทศเมยีนมาร์อย่างระมดัระวงัก่อนตดัสนิใจการลงทนุ รวมถงึตดิตามความเป็นไป
ของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาดปุ๋ยในประเทศเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางตอบสนองความต้องการทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้จุดแข็งด้านต้นทุนที่ต�่าจากปริมาณสั่งซื้อและการผลิตในจ�านวนมาก และการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายท่ี
สามารถรองรบัความต้องการใช้ปุย๋เพือ่การเพาะปลกูของเกษตรกร นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัเตรยีมทรพัยากรทีส่�าคญั ได้แก่ เงนิลงทนุ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
และบุคคลกรที่มีความช�านาญ เพื่อสนับสนุนและผลักดันโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

9. 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
ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไม่สามารถควบคมุการลงมตขิองผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวให้เป็นไปตามทีบ่รษิทัต้องการหรอืไม่ขดักบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย
ในทุกกรณีได้

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ในการลงมติเรื่องที่ส�าคัญ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูล
ของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผลความ
จ�าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยได้
อย่างเต็มที่ โดยที่บริษัทได้จัดเตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่าง
เหมาะสมในวาระต่างๆ
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Risk Factors and Risk Management

 The Risk Management Committee of Thai Central Chemical Public Company Limited has reviewed and considered key risk factors that 
are critical to the Company together with relevant risk management plans. The major business risks in 2018 are as follows:

1. Climate changes 

 Demand of chemical fertilizers changes according to climate conditions that are the key factors affecting the Company’s business  
performance. For example, during 2015 - 2016, Thai agricultural sector was affected by severe drought in main crop seasons, and insufficient 
irrigation water for off-season cultivation. This resulted in decrease of farming areas or delay in cultivation, especially for rice which is the crop 
that needs much water. On the other hand, when flood damages occurred in certain areas in the country in 2015, farmers could cultivate only in 
limited areas. As a result, these events caused lower demand of fertilizer. These climate changes would have adverse impact on the  
Company’s performance.
 
 Risk management
 The Company keeps monitoring on weather conditions to adjust marketing and production plans in consistency with the farming situation 
and to control inventory at the optimum level in each season. 

2. Farmers’ purchasing power

 Not only overall economy situation but changes in crop prices in local and international markets are also the key factors that could affect 
farmers’ purchasing power of agricultural materials including chemical fertilizers. This problem is mainly caused by the inconsistency between low 
demand and high supply of agricultural crops in the market, resulting in decrease of farmers’ purchasing power. Drop of crop prices causes  
decrease of farmers’ income, that makes farmers’ purchasing power reduce, and this leads to decrease of fertilizer demand at the end. In  
addition, such problem would impact farmers’ payment ability to dealers, which might also cause delay of payment from the dealers to the  
Company, respectively.  

 Risk Management
 The Company has a variety of fertilizer products which are for rice, vegetables, fruits, para rubber etc., not relying on particular agricultural 
crops. By focusing more on high demand crops, the Company can mitigate the risk of low demand of specific crop’s fertilizer. In addition, trade 
credits provided to dealers have been regularly reviewed to avoid overdue payment or bad debts.

3. 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. 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

 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.  

4. Government Policies

 As agriculture is the key industry in Thailand, Thai government regularly prescribes policies or measures to aid farmers. Some of these 
policies would directly affect the Company’s business. For instance, the Central Committee on Goods and Services Prices, Department of  
Internal Trade, Ministry of Commerce, when it is needed, requests fertilizer producers to undertake measures to decrease retail prices of  
fertilizers in certain formulas. When such price control policy may not be consistent with fertilizer prices in the global market, it might negatively 
impact the Company performance.

 Risk Management 
 The Company has a policy to cooperate with the government to support farmers. At the same time, the Company can focus marketing 
effort on other formulas which are not affected from the price control policy to mitigate the impact.

5. Fluctuation of the currency exchange rate

 As majority of raw materials are imported from international suppliers abroad, the Company has to make payment mainly by US Dollar. 
Therefore, there is a risk that the Company would be affected by the fluctuation of currency exchange rate. For instance, payments of raw  
materials would increase when Thai Baht against US Dollar depreciates on the payment date, or revenues converted from exported products 
would decrease when Thai Baht against US Dollar appreciates on the settlement date.

 Risk management
 When the Company makes contracts based on the foreign currency, the Company also enters into a forward exchange contract with  
financial institutions. Under this practice, changes of currency exchange rate would have low impact to the Company as it has been fixed already, 
and the Company is also able to determine the cost and the selling price precisely based on the fixed exchange rate. 

6. Dependence on limited number of suppliers

 Certain raw materials required for production can be produced and supplied by a limited number of suppliers. Such dependence on  
limited suppliers might cause short supply than expectation, late delivery than production and sales schedules, or unreasonable price increase.  
Therefore, dependence on limited number of suppliers would be risk factors affecting the Company’s performance. 

 Risk Management
 The Company uses best endeavors to explore potential suppliers of required raw materials, and allots procurement transactions into 
different suppliers to reduce the dependent risk. Currently, the Company has several sources to import single fertilizers i.e., Nitrogen from Middle 
East countries such as Kuwait, Bahrain, Qatar and China, Phosphorus from Saudi Arabia and China, and Potassium from Canada and Germany. 
For compound fertilizers, the Company mainly import from Russia and China. Therefore, there is no raw material supplied by a single source to 
the Company at present. In addition, the Company sometimes makes purchasing contracts in a specific period enabling suppliers to estimate the 
Company’s demand so that they can properly reserve and prioritize on the Company’s order.
 
7. Plant Operation 

 The Company’s production capability is a critical factor of the business success. Therefore, any damage, loss, or interruption relating to 
production process, inventory, product distribution caused by uncontrollable factors e.g., severe weather, natural disasters, fire, machinery  
breakdown, and lack of infrastructure are risk factors of the Company’s performance. For example, the great floods in 2011 caused damages to 
the assets, interrupted production and distribution activities at the plant in Nakhon Luang District, Ayutthaya Province.  
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 Risk Management
 The Company operates the production by two plants, i.e., Phrapradaeng Plant in Samut Prakan Province, and Nakhon Luang Plant in 
Ayutthaya Province. Even in the case one plant cannot operate because of emergency matters, the other plant can operate and total shutdown 
can be prevented. In addition, the plants implement a preventive and forecasting maintenance program to ensure production stability and reduce 
unexpected shutdowns. Notwithstanding the foregoing, the Company has the insurance covering property damages as well as business  
interruption in order to ensure that undesired events will be under acceptable level.

8. Foreign Investment

 The Company has sought more opportunities in neighboring countries to expand its business. In 2016, the Company established a branch 
office in Yangon, Myanmar, and also established TCCC Myanmar Limited, a subsidiary with the registered capital of 12.5 million US Dollar. TCCC 
Myanmar Limited started the construction of a fertilizer packing plant at Thilawa Special Economic Zone in Myanmar from January 2017 and 
completed the construction in December 2017. Its commercial operation will start from April 2018. Nevertheless, this foreign project has several 
risk factors connected to the Company’s business performance. For example, foreign currency exposure, changing governmental laws and 
regulations, skills and knowledge of local labors, inflation, purchasing power of local customers and farmers.

 Risk management
 The Company closely monitors the economic, social, and market situation in Myanmar in order to have effective operation using the 
Company’s strength of low cost from large procurement and production volumes as well as a variety of products that can support demand of 
variety of farmers. Furthermore, the Company has provided necessary resources such as funding, machineries and equipments, and qualified 
personnel to ensure that the project will achieve the business target.  

9. Controlling persons

 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 so that they can make an appropriate decision in each agenda.
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 
Shareholder Structure

ชื่อบริษัท
Company

จ�ำนวนหุ้น
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

 2,321,519  0.40 

8 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
Mr. Phirawat Thammapimon

 1,835,500  0.31 

9 นางมยุรี วงแก้วเจริญ
Ms. Mayuree Wongkaewcharoen

 1,800,000  0.31 

10 นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย
Mr. Suparoek Mongkolsamai

 1,000,000  0.17 

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  
 ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซื้อขาย น�าเข้า ส่งออก ผลิตสินค้า และให้บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่อง 
 จักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค
** กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด (“ศรีกรุงวัฒนา”) ถือหุ้นร้อยละ 2.25 และบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21  
 จ�ากัด (“ศรีกรุงวัฒนา 21”) ถือหุ้นร้อยละ 0.34  ศรีกรุงวัฒนาและศรีกรุงวัฒนา 21 เป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ 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.

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 / as March 13, 2017
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

 Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate approximately 60% of the 
total comprehensive income for the year 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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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

เลขำนุกำรบริษัท  / ส�ำนักกฎหมำย
Corporate Secretary / Legal Office

นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท  / หัวหน้าส�านักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij 
Corporate Secretary / Legal Head

ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ / ส�ำนักตรวจสอบภำยใน
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

ด้ำนวำงแผนองค์กร / ด้ำนบริหำร
Corporate Planning Group / Administration Group

นายเรียวซุเกะ โฮริ 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ryosuke Hori 
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

ด้ำนจัดซื้อ
Procurement Group

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Jiro Nishiyama
Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท ตั้งควิวิช 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

Mr. Thananat  Tangkavivit 
General Manager - Procurement Division

ด้ำนกำรเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Shigetsugu Fukuda
Chief Financial Officer & Executive Vice President

นางวิภา วิชาผลไชยกุล  
ผู้อ�านวยการ สายงานบัญชี

Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul 
Vice President -  Accounting Division

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชี

Mrs. Sunee Lorungroj 
General Manager - Accounting Division

นางลักษมี หิรัญญะวณิชย์ 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Mrs. Luksami Hirunyavanich 
General Manager - Finance Division
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ด้ำนธุรกรรมกำรคำ้ / สำยงำนกำรตลำด วิจัยและพัฒนำ
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

ดำ้นกำรผลิต
Production Group

โรงงำนพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

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

นายพลจักร มิ่งมหากุล
รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Poljak Mingmahakul
Deputy Plant Manager

นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Nares Tunpichai
General Manager - Production Management Division

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Boonchai Kokietpitak 
General Manager - Operation Support Division

โรงงำนนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

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

นายพลจักร มิ่งมหากุล
รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Poljak Mingmahakul
Deputy Plant Manager

นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Nares Tunpichai
General Manager - Production Management Division

นายเฉลิมพล สมาคม
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Chalermphol Samarkhom
General Manager - Operation Support Division

สำขำย่ำงกุ้ง
Yangon Branch

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ko Tojima 
Executive Officer & Senior Vice President
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

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.

รำยนำม
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
Ms. 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 นายเรียวซุเกะ โฮริ
 Mr. Ryosuke Hori * / / /

11 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai * /

12 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan * /

13 นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima * +

14 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong *

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

MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
3. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

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

4. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

หมายเหตุ :   X = ประธานกรรมการ     0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   / = กรรมการ   
 * = เจ้าหน้าที่บริหาร       + = กรรมการผู้จัดการ

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

รายงานประจ�าปี 256060      



 2. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ�าปี 2560
      Details of the 2017 Board of Directors Meeting Attendance

ในปี 2560 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
In 2017, the company held 5 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow.

ที่
No.

รำยนำม
Name

ต�ำแหน่ง 
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ
Mr. Yoshiaki Ichimura

ประธานกรรมการ
Director &Corporate Board Chairman     

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     

หมายเหตุ :  =  เข้าร่วมประชุม     X = ไม่เข้าร่วมประชุม      - = ลาออก/ยังไม่ได้รับต�าแหน่ง
Remark :  = means Attended      X = means Absent     - = means Resigned/not in position
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

ล�ำดับที่
No.

รำยนำม
Name

ต�ำแหน่ง
Position

กรรมกำร
Directors

กรรมกำร
ตรวจสอบ

Audit 
Committee

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ
Mr. Yoshiaki Ichimura

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

 247,500 

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

 1,416,000 

3 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

 648,000 

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

 896,000 

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director

 399,000 

6 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn 

กรรมการ
Director

 399,000 

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

 549,000  700,000 

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

 444,000  540,000 

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

 444,000  540,000 

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส�าหรับปี 2560
     Remuneration of Directors and Executives in the year 2017
ค่ำตอบแทนกรรมกำร / Remuneration of Directors
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�าหรับปี 2560 มีจ�านวนรวม 7.2 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
(2) ค่าบ�าเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน 
มีดังนี้
Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2017 amounted to a total of THB 7.2 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:

(หน่วย : บาท) (Unit : Baht)

ค่าตอบแทนอื่นๆ     :  ไม่มี
Other remuneration  :  None

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร / Remuneration of Executives

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  :  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�าหรบัปี 2560 จ�านวน 9 ท่าน มจี�านวนรวม 39.6 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน 
   รายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
Monetary Remuneration  :  Remuneration of The Executives in the year 2017 for 9 persons amounted to a total of THB 39.6 million, which  
   included (1) monthly salary and (2) other benefits
ค่าตอบแทนอื่นๆ      : ไม่มี
Other remuneration  :  None
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
กลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 ในการด�าเนนิกจิการ บรษิทัได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุ
เนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนในบริษัท โดยก�าหนดนโยบายและ
การด�าเนนิการเพ่ือรกัษาสทิธพิืน้ฐานทีผู่ถ้อืหุน้พงึได้รบัโดยเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบงัคับของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ทั้งการมีส่วนแบ่งในผลก�าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
และจดัส่งเผยแพร่ส�าเนารายงานการประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นได้ก�าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเรือ่งๆ 
อย่างชัดเจน และได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ง
ค�าถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้
โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้
 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจ�าปี 2560 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย บริษัทยังได้จัดเตรียม
ของว่างและของที่ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 ในการประชมุ คณะกรรมการบรษิทัทกุท่านซึง่รวมถงึประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้เข้าร่วมประชมุโดยมปีระธานกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นประธาน
ในที่ประชุม และมีเจ้าหน้าที่ของส�านักท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลง
คะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่ประชุมได้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 ส�าหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
 ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า
บริษัทมีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
 นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้
โดยตรงจากเลขานุการบริษัท

2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 บรษิทัให้ความส�าคญัและดแูลให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยได้จดัให้มกีระบวนการประชมุผูถื้อหุ้นท่ีโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง  
ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็น
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อสิระคนใดคนหนึง่ หรอืบคุคลใด ๆ  เข้าประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนได้ โดยบรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้แบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทัง้ระบเุอกสาร
หรอืหลกัฐานรวมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ ให้แก่ผู้ถอืหุน้พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ หรอืผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะจาก
เว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 
 ส�าหรบัผูถ้อืหุน้รายย่อยทีต้่องการเสนอชือ่กรรมการเพือ่เข้ารบัการแต่งตัง้ก่อนการประชมุสามญัประจ�าปีสามารถท�าได้โดยเสนอรายชือ่พร้อมประวตัิ
ของบุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว
 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้  
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบคุคลภายในทีเ่กี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  บรษิทัจงึได้ก�าหนดข้อปฏบิตัิในเรือ่งนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั (Compliance Program) และประมวล
ระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหวัข้อข้อมลูของบรษิทัเพือ่เป็นแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในบรษิทัเพือ่ประโยชน์
ส่วนตนอันจะท�าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคล
ทีจ่�าเป็นต้องทราบ และจะต้องไม่น�าข้อมลูดงักล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเครอืญาต ิบรษิทัได้จดัพมิพ์กฎเกณฑ์และประมวลดงักล่าวแจกให้แก่ คณะ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และบริษัทได้จัดอบรม
เนือ้หาของกฎเกณฑ์และประมวลนีแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานเป็นประจ�าทกุปีอกีด้วย  บรษิทัยงัมข้ีอก�าหนดห้ามกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานซึง่ได้ทราบ
ถึงข้อมูลภายในของบริษัทท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระ
ทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัสูส่าธารณชน นอกจากนี ้บรษิทัได้ปฏบิติัตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทั แจ้งการถอืครองหลกัทรพัย์บรษิทั เมือ่แรกเข้ารบัต�าแหน่งและต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ตามข้อก�าหนดและขัน้ตอนปฏบิตัิ
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย ส�าหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทย่อยได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลัก
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
 ในกรณีของการท�ารายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติการท�า
ธุรกรรมของบริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี ้บรษิทัจะพจิารณาถงึประเภทของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มลูค่าของรายการ และจะด�าเนนิการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ ขออนมุตัคิณะ
กรรมการหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีโดยรายการระหว่าง
กันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย 

3) สิทธิและบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน  
ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของ
ความซือ่สัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปรง่ใส และไม่แสวงหาประโยชนส์ว่นตัวทีข่ดัแย้งกบัประโยชนข์องบริษัทและผู้มสี่วนได้เสยี ดังนั้น เพือ่เป็นการสรา้ง
ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงท่ีมีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ม ี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งม่ันที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน  
สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้
พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�างาน บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่ามาตราฐานที่กฎหมายก�าหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  
การเจ็บป่วยและการลาหยุดเนื่องจากการท�างานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย  
 ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจ�าปีท่ีเหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยส�ารวจ
จากทักษะและความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีก�าหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 
ของพนักงานแต่ละคนและวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความส�าเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
 ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ บรษิทัมข้ีอบงัคบัการท�างานซ่ึงได้ก�าหนดการให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนกังานให้เป็นธรรมโดย
อ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจ�าปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุน 
ฌาปณกิจส�าหรับพนักงานและคนในครอบครัวที่เสียชีวิต และอื่นๆ รวมถึงโบนัสประจ�าปีให้แก่พนักงานซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี 
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและ
เสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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 ดา้นสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบยีบปฏิบตัิและจรยิธรรมของบริษทัได้ก�าหนดไว้เป็นหลักการส�าคัญถงึการเคารพตอ่สทิธแิละเสรภีาพสว่นบคุคล 
ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความ
รุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการท�างานที่ดี 
 3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม 
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมท้ังในเรื่องคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบต่อสินค้าโดย
บริษัทจะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�าไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 
ไว้ด้วย บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง มีความสามารถที่จะปฏิบัติตาม
สญัญา ทัง้ยงัตรวจสอบรายช่ือของคูค้่าว่าอยู่ในรายช่ือท่ีถูกจบัตามองโดยรฐับาลหรอืไม่ และธุรกรรมทีท่�ากบัคูค้่าไม่มีลกัษณะเพือ่วัตถปุระสงค์ในการหลกีเลีย่ง 
กฎหมาย นอกจากนี ้การด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิกบัคูค้่าและผูจ้ดัหา Supply Chain จะต้องไม่เกดิการขดักนัของผลประโยชน์ด้วย และเพือ่เป็นการคุม้ครอง
ประโยชน์ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะท�าสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 
 3.5 คูแ่ข่งทางการค้า : บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบยีบและจรยิธรรมท่ีจะปฏบิติัต่อคูแ่ข่งทางการ
ค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขันทางการค้า มกีารแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ท�าข้อตกลง 
ใดๆ ที่เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�าใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�าตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�าความ
ตกลงร่วมกันก�าหนดราคา
 3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม
ได้ก�าหนดให้เป็นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะสร้างและพฒันาสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมทีบ่รษิทัเป็นส่วนหนึง่อยู ่โดยบรษิทัได้จดัท�าแผนประจ�าปีในการพฒันา
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
โครงการโรงงานพลังความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ บริษัทได ้
จัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนด้วย
 หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดม่ันและถือว่าส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�าการคอร์รัปช่ันทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือ
บุคคลใดๆ ที่ใช้อ�านาจรัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้รับ
บริการตามปกติ หากจ�าเป็นต้องท�าธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดัง
กล่าวจะต้องมรีาคาไม่สงูกว่าราคาปกตขิองตลาด พนกังานหรอืตวัแทนจะต้องเกบ็เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วกบัธรุกรรมการเงนิของบรษิทัไว้เพือ่การตรวจสอบ
โดยส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรม หรอืมข้ีอร้องเรยีนในการกระท�าผดิกฎหมาย ส่อไปในทางทจุรติ คอร์รปัชัน่ บรษิทัจงึได้จดัให้มช่ีองทางการ
เสนอข้อร้องเรียนและคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 
 - พนกังานบรษิทัสามารถเสนอร้องเรยีนการกระท�าทีข่ดัต่อกฎระเบยีบของบรษิทัหรอืเสนอความคดิเหน็ใดๆ ได้โดยผ่านสายบงัคบับญัชาคอืผูจ้ดัการ
ทัว่ไปหรอืเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้ หรอืหากพนกังานรูส้กึไม่สะดวกหรอืไม่สบายใจ พนกังานสามารถร้องเรยีนหรอืเสนอความเหน็ผ่านสายด่วนกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ได้ สายด่วนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มหีลายช่องทางได้แก่อเีมล์ จดหมายและโทรศพัท์ ซึง่จะตดิต่อโดยตรงถงึประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัตหิรอื
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เมือ่มกีารร้องเรยีนประธานคณะกรรมการระเบยีบปฏบิติัจะพจิารณาถงึข้อร้องเรยีนดังกล่าวโดยอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการระเบยีบ
ปฏิบัติเพื่อสอบสวนหาหลักฐานแล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าส�านักกฎหมายจะเป็น 
ผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการด�าเนินการต่อไป
 - นอกจากนี้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งข้อร้องเรียนไปที่อีเมล์ compliance@thaicentral.co.th 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ที่อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรงเพื่อพิจารณาต่อไป 
 บริษัทได้ก�าหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็น 
ความลับและจะถูกลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
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4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจน
ข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และที่เว็ปไซต์ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1411 หรืออีเมล์ mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  
ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
 4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ 
การถือหุ้น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน
กรรมการ ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
 4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานผลการ
ด�าเนินงานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 
 4.3 บริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดท�ารายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกปี 
จะมีการแจ้งเตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 4.4 จ�านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคียงจาก 
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�าหรับปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารแล้ว
 4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ ใช้ดลุยพนิจิ
อย่างระมดัระวงั และประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทั
มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบทีต้่องค�านงึถงึหลกัการตามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษิทั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยด�าเนนิการอย่างซือ่สตัย์ สจุรติ 
มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประโยชน์ของผูม้สีว่นได้เสยีทกุฝ่าย เพือ่ให้บรษิทัสามารถเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหาร
บริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ    ประธานกรรมการ
 2. นายเคียวซุเกะ ซาซาก ิ   กรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 4. นายจิโร่ นิชิยาม่า    กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ ์  กรรมการ
 6. นายสุวิช สุวรุจิพร    กรรมการ

รายงานประจ�าปี 256066      



 7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 
ทัง้สิ้น 5 ครัง้ แตล่ะครั้งใช้เวลา 3-4 ชัว่โมง ทัง้นี้ กรรมการแตล่ะท่านสามารถเสนอความคิดเหน็โดยอสิระและเสร ีมกีารบนัทกึจัดท�าเป็นรายงานการประชมุ
เสนอเพื่อให้คณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจน 
ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทางธรุกจิสงูสดุ
แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น      
 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับ
ผดิชอบในการปฏบิตังิานระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร มกีารก�าหนดระดบัอ�านาจด�าเนนิการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่การก�าหนดอ�านาจ
ทางการเงินอย่างชัดเจน 
 3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั ควบคมุ ก�ากับ ดแูล และตดิตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ จึงได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานเรื่องที่ส�าคัญต่างๆของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด
 6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อ�านาจนั้นๆได้
 7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. พจิารณารายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มเีหตผุล และเป็นอสิระภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ให้เกดิความ
โปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคล
ภายนอกอันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท
 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ หรือ นายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ 
กลุ่ม ข. คือ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญบริษัท

กำรฝึกอบรมของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรอืเข้าร่วมหลกัสตูรพฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการโดย
ในปี 2560 มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 3. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ได้เข้าฝึกอบรมในหลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�านวน 3 ท่านจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่ง
ตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้ ส�าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ
 โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
 1.  นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม
 7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทัโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งนาม ครอบคลมุ
ถึงสารสนเทศต่อไปนี้
  7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
   1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   3) การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
    กับธุรกิจของบริษัท
   4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
   7) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
 8. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายบรษัิทมสี�านกัตรวจสอบภายใน มสีายบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนินงานของสายงานต่างๆ โดยส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ต่างๆ รวมถงึการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้วางแผนการตรวจสอบและตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามแผน 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้การด�าเนนิของบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ส�านกัตรวจสอบภายในมนีายไพฑูรย์ อนิอทัุย เป็นผูจ้ดัการทัว่ไป 
มีหน้าที่ก�ากับดูแลส�านักงานตรวจสอบภายใน

3) คณะกรรมกำรบริหำร
 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจ�านวน 8 ท่าน 
โปรดดูหน้า 54
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
 1. บรหิารจัดการงานตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนมุตัิในเรือ่งส�าคัญๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้อย่างชัดเจน
ในตารางอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและ
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 
 3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

กำรแยกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
 ประธานกรรมการบรษิทั ไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท้ังนีม้กีารแยกอ�านาจหน้าท่ีระหว่างกนัอย่าง
ชัดเจน ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทได้มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้  
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดให้มีการรายงานการด�าเนนิงาน ซึง่คณะกรรมการบรษิทั สามารถซกัถามตรวจสอบการบรหิารงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญได้

4) คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบัติ
 คณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัเิป็นคณะกรรมการทีถ่กูจดัตัง้ขึน้ตามกฏเกณฑ์ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั (Compliance Program) เพือ่ท�าหน้าที่ในการ
พิจารณาเนื้อหาและก�ากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและ
ก�ากับการด�าเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท
 ประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมมผีลบงัคบัต่อบรษัิท กรรมการ และพนกังานบรษัิททุกคน ท่ีจะต้องปฏบิติัตามข้อบงัคับท่ีก�าหนดไว้ในประมวล
อย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัท
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระท�าที่ผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 
หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริษัท การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ
ในเนื้อหา และน�าไปใช้ปฏิบัติในการท�างาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระท�าที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 
 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่   เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร     เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 3. หัวหน้าส�านักกฎหมาย  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบัติ
 1. วางแผนการใช้และปฏบิตัติามประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมให้บรรลตุามเป้าหมายและให้ความรูเ้กีย่วกบัประมวลดงักล่าว รวมถงึพจิารณา
และอนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
 2. จดัตัง้และดแูลรกัษาเครอืข่ายสือ่สารฉกุเฉนิเพือ่ใช้ในกรณทีีเ่กดิการกระท�าทีม่ชิอบด้วยกฎหมายหรอืฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ รวมถงึการละเมิดนโยบาย
ของบริษัท หรือการกระท�าใดๆที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
 3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�าเป็นเพื่อค้นหาข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบของบริษัท 
และพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�าเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึง
เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนเพื่อด�าเนินการตามนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 3. หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
 2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุง
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทั 
เพื่อด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมกำรบริษัท
 กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท
 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนีจ้ะต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการ
จากภายนอกอีก 1 คน 
 บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลาย
คนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีง
ชี้ขาด       
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธี
การข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลาง
ก่อนเท่าที่จ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่         
 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุข้างต้น ข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติ
มหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 ข้อบังคับบริษัทยังก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�าแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ
จ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 กำรสรรหำกรรมกำร
 เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
 เมื่อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ
ของบริษทั รวมถงึหน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีน และให้เลขานกุารบรษัิทเป็นผูบ้รรยายให้แก่กรรมการ
ใหม่ได้รับทราบ

2) กรรมกำรอิสระ
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัท
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ 28/2551 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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3) คณะกรรมกำรบริหำร
 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการบริหารหลังจากการประชุมสามัญประจ�าปีซึ่ง
จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโส
ของบรษิทัหรอืบคุคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ในกรณทีีต่�าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารว่างลง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะเสนอชือ่ผูท้ีเ่หมาะสมให้คณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติเข้าด�ารงต�าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

4) กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 ส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็น
ไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจกรณีที่ส�าคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัท
ย่อยและบรษิทัร่วมปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องต่างๆเช่น กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลู รายการ
ระหว่างกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้
ระบบบัญชีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดท�างบการเงินรวม

5) กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
 5.1 บริษัทได้จัดท�าและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข่าววงในก�าหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจ�าปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลง
ลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 
 5.2 ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�าข้อมูล
ภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
กรรมการและผู้บริหารจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่สาธารณชน
 5.3 ส�าหรบับรษิทัย่อยของบรษิทักต้็องปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษัิท และประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมด้วย โดยบรษัิทย่อยของบรษิทั
ได้น�าหลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง
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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 45th Annual General Meeting of 2017, it was held on 29 March 2017 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.

รายงานประจ�าปี 256072      



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. 
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 Furthermore, employees and any other interested party could complain directly to the Board of Director via email:  
compliance@thaicentral.co.th, or telephone: 02-639-8888 or to the Company’s Secretary at the address of 21/35-46, Thai Wah Tower 1, 15th 

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.
 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  
email 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 2017 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, 2017 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 
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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.
 The Board of Directors comprised of nine 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 2017, the Board 
of Directors held 5 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. 
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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.

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 2017, there directors attended the training as follows.
 1. Mr. Suvat Suebsantikul attended the training of Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, organized by Thai Institute of Director 
Association (IOD).
 2. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the training of Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, organized by Thai Institute of Director 
Association (IOD).
 3. Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid attended the training of Board Matters and Trends (BMT) 4/2017, 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 2017, 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 2017, 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.
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   4) The suitability of an auditor.
   5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
   6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
   7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors.
 8. Other assignments as resolved by the Board of Directors. The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit 
Committee. The Internal Audit Office works independently in auditing the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit 
duties are to inspect and review the accuracy and completeness of data including assessing an adequate and efficiency of the internal control 
systems. The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in compliance with the objectives to achieve the efficient and effective 
Company’s operations. Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees the Internal Audit Office.

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. 
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 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.

5) Risk Management Committee
 The Board of Directors have concerned of business risks therefore they have appointed the Risk Management Committee to establish 
the risk management policy for clear and proactive risk management systems which also support for  effective decision making as well as 
reduce any possible loss. Risk Management Committee has adopted standard principles of enterprise risk management widely 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 
business units to proceed with risk management in divisional-level, with facilitation and support by Internal Audit Office. 

3. Recruitment and nomination of director and executive officer

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.
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 In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public 
Company Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. For any vacancy in the Board of Directors as 
the previous mention, the Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without  
disqualification under Section 68 of the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the  
remaining term of office of such director is less than two months. The person who becomes a director in place of the vacating director shall 
hold office only for the remaining term of the director whom he/she replaces. 
 The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution to remove 
any director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and 
entitled to vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and 
entitled to vote.

 Nomination of Director
 In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) who is 
qualified without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate Board of Directors 
Meeting or Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. The Company does not have the 
Nomination Committee for selection of Director(s). 
 If selection of director(s) has been conducted, the Company by the Corporate Secretary shall provide the orientation to the new 
director(s) with all information, rules and regulations related to the Company’s business including the duty under the rules and regulations of 
a director in a listed company. 

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. 
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(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่ำสอบ
บัญชี

Audit Fee

คำ่บริกำร
อื่น

Non-Audit 
Fee

รวม
Total

ค่ำ
ตอบแทน
คำ้งจ่ำย
Accrued 
Audit/

Non-Audit 
Fee

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

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

2,350,000 -  2,350,000 592,000

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.

778,910 - 778,910 568,000

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

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

129,000 - 129,000 60,000

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

Myanmar Vigour & Associates Limited 180,227 - 180,227 98,672

5 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

Myanmar Vigour & Associates Limited 398,283 - 398,283 211,283

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

3,836,420 - 3,836,420 1,529,955

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.

6) ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
   Remuneration of the Auditor
 ส�าหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 / For The Year 2017, as of December 31, 2017     
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 ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่ส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้น�าแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือน�ามาเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่
พสิจูน์แล้วว่าการด�าเนนิกจิกรรมใดๆ ขององค์กรโดยค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อตวัองค์กร สงัคมและสิง่แวดล้อมจะช่วยให้กจิการและสงัคมอยูร่่วมกันได้
อย่างมีความสุข และน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ด�าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทมาตลอด บริษัทได้จัดท�ารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ

วิสัยทัศน์ของบริษัท 
 ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
  “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”

พันธกิจของบริษัท
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�าหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
 1. มุ่งมั่นสร้ำงคุณค่ำ
  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่งเพ่ือเพ่ิมผลผลติในการเพาะปลกู การบรกิารของเราจะครอบคลมุไปยงัเกษตรกรทัว่ทัง้ภมูภิาคอาเซยีน และจะขยายรปูแบบเพิม่ขึน้อกีเพ่ือยก
ระดับห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. พัฒนำคนของเรำ
  เรามุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒันธรรมองค์กรทีพ่นกังานช่วยกนัส่งเสรมิให้เตบิโตไปพร้อมกนั เราจะ
พัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 3. เอำใจใส่ต่อสังคม
  เรามุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้กระบวนการทางธรุกจิของเราเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มคีวามยัง่ยนื และสร้างอทิธพิลเชงิบวกต่อสงัคม โดยการน�าเอาแนวคดิ
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

ทิศทางสู่ความยั่งยืน
 เกษตรกรรมมีความส�าคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมาก โดยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรจะใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  
ยารักษาโรค รวมถึงส่ิงของท่ีจ�าเป็นอื่นๆ ในชีวิตประจ�าวัน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมีความ 
รบัผดิชอบทีจ่ะต้องผลิตสินค้าทีม่คีณุภาพเพือ่ช่วยสนบัสนนุการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรให้มากข้ึน บริษทัเช่ือว่าการซือ่สตัย์ต่อลกูค้าโดยการควบคมุคณุภาพ
สินค้าให้ได้มาตรฐานสูงรวมถึงให้ค�าปรึกษาในการใช้สินค้าให้ถูกต้องจะช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะท�าให้บริษัท
สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการ 
ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ่งที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตที่ยังยืนต่อไป 

กรอบการรายงาน
 เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดท�าขึ้นตามแนวทางการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบ
การรายงาน CSR บูรณาการประจ�าปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะ
กิจกรรมของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีก�าลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี 
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ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�าเนินกิจการ 
ของบรษิทัด้วย จงึถอืเป็นหน้าทีข่องบรษิทัทีจ่ะต้องควบคมุดแูลกจิกรรมของบรษิทัเพือ่เสรมิสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ให้ได้มากท่ีสดุ 
ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยังยืนอีกด้วย โดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส�ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
 บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1. พนกังานของบรษิทั เป็นผูป้ฏบิตัแิละด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบรษัิท ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้รบัได้แก่ ค่าจ้างสวสัดกิาร
ต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ช�าระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วย ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้
รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�าไรขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3. เกษตรกร เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ 
การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
 4. ผู้แทนจ�าหน่าย เป็นผู้มีความส�าคัญในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับคือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย
สนิค้า การจดัเตรยีมและขนถ่ายสนิค้าให้แก่ผู้แทนจ�าหน่าย การส่งเสรมิและสนบัสนนุทางการตลาด การรบัประกนัสนิค้าในกรณสีนิค้ามคีวามช�ารดุบกพร่อง
 5. คูค้่า ผูจ้ดัหา เป็นผูท้ีม่บีทบาทในห่วงโซ่อปุทาน เช่น การจดัหาวตัถดุบิ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์
หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ ์
 6. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�าหน่ายสินค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมาย การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
 7. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การช�าระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 8. ชุมชนแวดล้อม เก่ียวข้องกับบริษัทเน่ืองจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อ 
สิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

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

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้



ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

รายงานประจ�าปี 256084      

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น  
“ปุ๋ยเต็มสูตร” การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ให้ดีขึ้น ในการนี้บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้

1. กำรควบคุมคุณภำพของสินค้ำ
 - ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าท่ีผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพ 
ของปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่าง
ที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น 
พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�าเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออก
จากสายการผลิตและน�าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมาก
ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
 - บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นท่ีโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพความแม่นย�าในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  
ในกระบวนการตรวจสอบวเิคราะห์ปุย๋เคมจีากกรมวทิยาศาสตร์บรกิารกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึมัน่ใจได้ว่าปุย๋เคมท่ีีผ่านการวเิคราะห์จากห้อง
ปฎิบัติการของบริษัทจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย 
จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�าหน่ายได้

2. กำรให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
 - บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�าหน่ายในการจัดหา
สถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจ�านวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อการประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ารุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรได้และวิทยากรจะตอบ
ค�าถามให้ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะน�าสินค้าของบริษัทด้วย 
 - บริษัทจัดท�าโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ยางพารา มันส�าปะหลัง ฯลฯ  
โดยใช้ปุย๋ของบรษิทัให้ถกูต้องเหมาะสมกบัการเพาะปลกูเปรยีบเทยีบกบัวธิเีดมิทีเ่กษตรกรปฏบิตัอิยู ่บรษิทัจะคดัเลอืกเกษตรกรผูน้�าทีม่คีวามสนใจเข้าร่วม
โครงการ จากนั้นแบ่งพื้นที่ส่วนหน่ึงของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�าการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้ค�าแนะน�า 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา  
ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลง
สาธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามค�าแนะน�าของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 
 - บริษัทจัดท�าวารสารเพื่อนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผู้แทนการค้า และผู้สนใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คิดมูลค่า 
หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชด�าริ 
ในด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ไขปัญหาเกษตรซึ่งจะเปิด
โอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว  
 - บริษัทส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็
เพื่อปลูกฝังความรู้ทางด้านการเกษตรเบื้องต้นในการปลูกพืชผักและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว 
ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถน�าความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของตนเอง อีกทั้งยัง 
ส่งเสริมการสร้างวินัย การรับผิดชอบในการท�างานร่วมกัน และที่ส�าคัญเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งปลูกด้วย
ตัวเองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้เริ่มโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ที่โรงเรียนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดละมุด  
(ร.ส.พ.ราษฎร์บ�ารงุ) ซึง่เป็นโรงเรยีนในชมุชนละแวกโรงงานนครหลวง และในอนาคตบรษิทัมแีผนในการพฒันาขยายโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่งในอกีหลายๆ
โรงเรียนทั่วภูมิภาค
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3. กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
 - บริษัทได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระประแดงในขั้นตอนการล�าเลียงสินค้าผลิตส�าเร็จเข้าสู่โกดัง
และการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย ส�าหรับโรงงานนครหลวง บริษัทได้ติดตั้งระบบ Pallatizer ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แผ่น Pallet รถยกและ
สายพานล�าเลียงในการเคล่ือนย้ายสินค้าโดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม แทนระบบเดิมซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก 
การปรับปรุงระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดความแออัดของการขนถ่ายสินค้าลงสู่รถบรรทุกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติในฤดูจ�าหน่ายปุ๋ยลูกค้าจะ
ใช้เวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าประมาณ 6 ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตันไม่รวมเวลาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกไปตาม
จุดจ่ายสินค้าแต่ละสูตร เมื่อได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าลงเหลือประมาณ 4 ชั่วโมง และระยะเวลาเฉลี่ย
ในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกลดลงเหลือ 1.8 นาทีต่อตันโดยลูกค้าไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเนื่องจากสามารถขนสินค้าทุกสูตรได้ที่จุดเดียว โครงการนี้
จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าลดเวลาในการขนส่งสินค้าภายในโรงงานลงได้ถึงกว่าร้อยละ 33  
 ส�าหรับโรงงานพระประแดง บริษัทก็ได้มีการปรับปรุงกระนวนการการล�าเลียงสินค้าเข้าสู่โกดังและการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้เลือกติดตั้ง
ระบบ P-Sling ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เชือกสลิงเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า จากการวัดประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าช่วยลดระยะเวลาใน
การขนถ่ายสินค้าได้กึ่งหนึ่ง จากเดิมระยะเวลาเฉลี่ยในขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตันลงเหลือ 1.35 นาทีต่อตัน อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงต้องเก็บ
สถิติอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าต่อไป

4. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
 - บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน 
ที่โรงงานพระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การ
ไฟฟ้านครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีได้
ด้วย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว  
เมือ่มโีรงงานโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตนิัน้ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทัง้ยงัได้พลงังานความ
ร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถท�ารายได้
ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงด้วย บริษัทเริ่มเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556 
 - บริษัทได้ด�าเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�าเลียงวัตถุดิบหรือสินค้า
ส�าเร็จเข้าสูโ่รงงานอาจจะท�าให้เกดิฝุน่ละอองขนาดเล็กซึง่อาจมผีลกระทบต่อชมุชนและสิ่งแวดลอ้มใกลเ้คยีงและยงัเป็นการสูญเสียวตัถุดิบจ�านวนหนึง่ด้วย 
บริษัทได้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องก�าจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจาก
ด�าเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบก�าจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ 
Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้าจับละอองฝุ่น ท�าให้สามารถก�าจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดท�า
ป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะท�าการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บน 
ป้ายดิจิตอล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 - บริษัทด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้จะรณรงค์ให้พนักงานท�าการการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะน�าไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับซื้อ
ขยะที่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่ก�าหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้
เป็นเงิน” ที่บริษัทจัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะน�ามาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัท
ได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพ่ือให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการด�าเนินโครงการพบว่าโรงงาน
พระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจ�านวน 6.2 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 
 - โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงของบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน  ISO 14001 : 2004 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม 
(Environmental Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกบัการพฒันาธรุกจิ และเน้นเรือ่งของการป้องกนัมลพษิและรกัษาสิง่แวดล้อมเป็นหลกั เพือ่ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึสามารถลดต้นทนุ
การผลิตในธุรกิจได้ด้วย นอกจากน้ีโรงงานทั้งสองยังได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการจดัท�าระบบการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภัยขององค์กรและพฒันาปรบัปรงุระบบให้ดยีิง่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งในด้านต่างๆ ได้แก่ ลดความเสีย่ง 
ต่ออนัตรายและอบุตัเิหตตุ่างๆของพนกังานและผูเ้กีย่วข้อง ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของธุรกจิให้เกดิความปลอดภยั และช่วยสร้างภาพพจน์ความรบัผิดชอบ
ขององค์กรต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม 



ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

รายงานประจ�าปี 256086      

5. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
 - บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นส�าคัญ จึงได้มีการจัดท�าข้อแนะน�าการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 ในปี 2560 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 15 คน หยุดงานรวมกัน 214 วัน คิดเป็นอัตราความถี่
การบาดเจ็บ (IFR) 7.36 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 78.79 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
 ในการนี้ บริษัทจัดหาล่ามเพื่อสื่อสารให้กับแรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื้อหาของการอบรมด้วย นอกจากนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติ
งาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละสายงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
ในการท�างานรวมถึงข่าวสารอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดท�ารายงานและเสนอต่อคณะ
กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วย 
ของพนักงานเนื่องจากการท�างานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซึ่งจากสถิติในปีท่ีผ่านมา ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
จากการท�างานเนื่องจากสาเหตุเดิมเลย
 - บรษิทัให้ความส�าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของบรษิทั บรษิทัเชือ่ว่ากจิการของบรษิทัจะเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้นัน้บคุคลากรของบรษิทั
จะต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐาน 
และทักษะทางวิชาชีพเช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยในการท�างาน ความเป็นผู้น�า ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  
มีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 112 หลักสูตร โดยบริษัทก�าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคน 
และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัยงัรบัฟังความคดิเหน็ของพนกังานในด้านการฝึกอบรมเพือ่ก�าหนดแผนการฝึกอบรมพนกังานให้ตรง
กับความต้องการของพนักงานและบริษัทมากที่สุด สถิติการฝึกอบรมของพนักงานสามารถสรุปได้ดังนี้
 จ�านวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจ�านวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งสิ้น 12,546.50 
ชั่วโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 20.14 ชั่วโมงต่อปีและค่าใช้จ่ายในการอบรมคิดเป็น 8,272.05 บาทต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี
 - นอกจากนีบ้รษิทัได้ด�าเนนิโครงการโรงงานสขีาว โดยวตัถปุระสงค์เพือ่ให้สถานทีท่�างานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพืน้ที่
ปลอดจากยาเสพติด บริษัทจะร่วมมือกับต�ารวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�าหนดวันล่วงหน้า  
หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�าเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�าบัดที่โรงพยายาลที่ก�าหนดไว้ 
ในการบ�าบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�าจนครบระยะเวลาของการบ�าบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�าหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�าการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า
พนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบ�าบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบ
ว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย

6. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
 - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าของ
ประเทศหลายแห่งเพื่อด�าเนินโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการ 
วิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่
 - โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกล�าไย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 - โครงการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 - โครงการเปรียบเทยีบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน�้ามนัที่ได้รับปุย๋สูตรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชมุพร จังหวัดชมุพร
 - และโครงการวิจัยอื่นๆ
 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด ผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ยและผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับทราบ โดยตีพิมพ์ 
ในวารสารเพื่อนแท้และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร
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CSR after process

 - โครงกำรทุนกำรศึกษำเพื่อลูกหลำนเกษตรกร 
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและสนบัสนนุด้านการศกึษาแก่ลกูหลานเกษตรกรทีเ่รยีนดีแต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ เพือ่ให้เตบิโตเป็นคนดแีละมคีณุภาพ
ของสงัคมต่อไปในอนาคต รวมถงึการสร้างการรบัรูแ้ละความประทบัใจของเกษตรกรต่อตราสนิค้า “หวัววั-คนัไถ” ตลอดจนส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั
ต่อสงัคมด้วย บรษิทัจงึได้จดัทนุการศกึษามอบให้แก่นกัเรยีนทีเ่ป็นบตุรหลานของเกษตรกรทีศ่กึษาในชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดแีต่
ขาดทนุทรพัย์ โดยมอบผ่านโรงเรยีนในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืส�าหรบัในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้มอบทนุการศกึษาเป็นจ�านวนเงนิกว่า 1,000,000 
บาทด้วยกัน 

- โครงกำรสนับสนุนค่ำยข้ำวภำคกลำง มูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 บรษิทัให้การสนบัสนนุโครงการค่ายข้าวภาคกลาง “อนชุนชาวนาไทย : ความอยูร่อดของข้าวไทย” ซึง่จดัขึน้โดยมลูนธิข้ิาวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนา  สร้างภาพลักษณ์ และ
ปรบัปรงุวิถชีวิีตของชาวนาไทยในยคุใหม่ให้ดขีึน้ โดยก�าหนดให้มีการคดัเลอืกอนชุนลกูหลานชาวนา จากทัว่ประเทศ ให้มโีอกาสได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์
ในเรื่องงานวิจัยและพัฒนาข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจนถึงการค้าข้าว ทั้งนี้บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องในทุกๆ ปี

- โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณชนต่ำงๆ
 บริษัทให้ความส�าคัญแก่การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น มอบปุ๋ยเคมีสนับสนุน
สมาคมจิตวิยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่งชาติเป็นประจ�าทุกปี และเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัยทาง 
ภาคใต้และภาคอีสาน บริษัทก็ได้มอบเงินสนับสนุน ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย” อีกด้วย
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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
  The first-choice of growers
 “We aim to be a top priority choice of agriculturalists in Southeast Asia by delivering excellent products and services that boost  
quality and productivity in farming.” 

Mission
 To accomplish the vision, the Company has stipulated the mission as follows. 
 1.  We Strive to Create Values
  We are committed to bringing new values to farmers and agriculture, by providing superior quality products and services,  
continuously invented and developed to increase farming productivity.  Our services will spread over to farmers in ASEAN countries and be 
even diversified further to enhance our value chain in agriculture industry.
 2. We Develop our People
  We are committed to growing our people, by providing learning opportunities and by creating a corporate culture where employees 
encourage each other to grow together. We will keep evolving our organization to accommodate changes in business environment.
 3. We Care for Society
  We are committed to making environmental friendly and sustainable business processes as well as creating positive influences to 
society, by integrating corporate citizenship and sustainable development concepts into our business practice.

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.
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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. Farmer; Farmer 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. Dealer; Dealer is one of the significant stakeholder in distribution of the good to the farmers. Benefit or effect, which will happen, is 
commission from sales of goods, preparation and transportation of the goods to the dealer, marketing promotion and support, warranty in case 
damage of goods.
 5. 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. 
 6. 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.
 7. 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.
 8. 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.

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.
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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 fertilizer 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 fertilizer 
has been increasing.
 - 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. 
 - The Company enhances children of the farmers to learn about knowledge via various projects, such as, Edible Garden Project  
having the objective to educate the children on preliminary agriculture knowledge regarding vegetable growing and how to use fertilizer  
correctly starting from seed selection, application of fertilizer and harvesting. The Company hopes that the young generation shall be able to 
apply knowledge from this project to their plantation at home. This project also enhances the children to have discipline, cooperation, and, 
most importantly, they shall have fresh and safe vegetable grown for eating. This year the project has been conducted at Wat Saded school 
(in patronage of Khun Sri Prasert) and Wat Lamud school which are the school located in the community near Nakhon Luang plant. In the 
future, the Company will expand this project to many school in the region.
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3. Manufacturing Process Improvement  
 - The Company conducted the Internal Logistic Improvement at Nakhonluang plant site and Prapadaeng plant site, namely,  
transporting the products to the warehouse and transporting the products to customers or dealers. For Nakhon Luang plant site, 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%. 
 For Prapadaeng plant site, the Company has improved process of transporting the products to the warehouse and transporting the 
products to the customers or dealers by installing P-Sling system using the sling for moving the products. From efficient assessment for 6 
months, the transportation period decreased by half, from 2.7 minutes per ton for loading the goods onto the trucks to only 1.35 minutes per 
ton. However, the Company shall further collect data at least 12 months for efficient assessment of logistic improvement. 

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. 
 - 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 6.2 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.

 - Prapadaeng and Nakhon Luang plant site were certified ISO 14001 : 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. In addition, both plant sites have been certified OHSAS 18001:2007, 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. 



ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

รายงานประจ�าปี 256092      

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 2017, there were 9 times of accidents occurred in the plants. 15 employees and contractors were injured and took leave for 214 
days. Such incidents were calculated as Injury Frequency Rate (IFR) of 7.36 per 1 million hour, and Injury Severity Rate (ISR) of 78.79 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 112 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
 The number of employees, who attended the training, was 98.17% of all employees. The total hours of trainings were 12,546.50 hours, 
or 20.14 hours per person per year in average. The training expense per person per year amounted to THB 8,272.05 
 - 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 longan in different area, cooperating with Maejo University, Chiang Mai 
Province.
 - Research on usage of different types of fertilizer with corn yield, cooperating with Chiang Mai University, Chiang Mai 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.



ANNUAL REPORT 2017 93      

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 last year, the Company 
had funded scholarship for THB 1 million.

- Rice Camp project by Thai Rice Foundation in the Royal Patronage
 The Company supported Rice Camp project in the Central part “Youth Farmers: The Future of Thai Rice” arranged by Thai Rice  
Foundation in the Royal Patronage. The objective of the project is to promote learning process and support the young generation to be able 
to have a carrier as a farmer with better quality of living. The project will select the youth of the farmer all over Thailand for the opportunity to 
learn and experience the knowledge in research and development of rice including the present and future technology in production, processing, 
product development for value added and rice trading. The Company supports this project every year continuously.

- Supporting various public activities
 The Company emphasis on participation of supporting various public activities which the Company views that it is beneficial to the 
society, namely, supporting fertilizer to The Psychological Security Association of Thailand (PSAT) to be used in Mother’s Day activity every 
year, Donation to help flood victim in the Northeast and Southern Part via Pracha Rath project. 



รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

 ในระหว่างปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดในสาระ
ส�าคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เขำ้ท�ำรำยกำร ลักษณะของรำยกำร
มูลค่ำของรำยกำร 

(บำท)
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ/

ควำมสมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท�ำรำยกำร

1. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด 
(NIM)

1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุ
สารเคมีและให้เช่าท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่ง
สารเคมีทางเรือ

12,887,127 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระ

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์
บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�า้ประปา

1,090,933 อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

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

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

90,249 ค่าธรรมเนียมค�านวนจากปริมาตรของ
สินค้าที่จ�าหน่ายภายใต้ครื่องหมายการค้า
ของบริษัทในอัตรา 0.04 บาทต่อ 1 ลิตร
หรือ 1 กิโลกรัม

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

1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ารองข้อมูล
ของบริษัทจาก Metro Systems 

2,226,600 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

2. บริษัทซื้อสินทรัพย์จาก Metro Systems 4,601,000 ราคาสินทรัพย์เป็นราคาตลาดที่ผู้ขายขาย
ให้กับลูกค้าทั่วไป

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

ผู้เขำ้ท�ำรำยกำร ลักษณะของรำยกำร
มูลค่ำของรำยกำร 

(บำท)
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ/

ควำมสมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท�ำรำยกำร

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษาสินค้า
ของ NIM 

9,195,702 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการทั่วไป

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

ผู้เขำ้ท�ำรำยกำร ลักษณะของรำยกำร
มูลค่ำของรำยกำร 

(บำท)
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ/

ควำมสมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท�ำรำยกำร

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group 
โดยเป็นการซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

13,869,767 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด
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รำยละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

ชื่อ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ควำมสัมพันธ์กับบริษัท

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

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท 

2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด (NIM) บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
51 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ นายเคียวซุเกะ 
ซาซากิ และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน NIM 
คือ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ และนายเรียวซุเกะ โฮริ

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

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ 
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ และนายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ และผู้บริหาร
ของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน MC Agro คือ 
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย และนายเรียวซุเกะ โฮริ

4. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
(Sojitz Group)

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ
ของบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

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

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

เงื่อนไขและนโยบำยรำคำ

 รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นธรุกรรมซึง่เกดิขึน้ระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ซึง่เป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตแิละตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับ
ที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ส�าหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่
เหมอืนหรอืคล้ายคลงึกนั หรอือาจใช้ประโยชน์จากราคาของผูป้ระเมนิอสิระทีว่่าจ้างโดยบรษิทัหรอืบรษิทัในกลุม่ ซึง่จะได้มกีารน�ามาเปรยีบเทยีบราคาส�าหรบั
รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน

 รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นธรุกรรมซึง่เกดิขึน้ระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ซึง่เป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตแิละตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับ
การบริการ บริษัทได้รับบรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็จากผูเ้ชีย่วชาญในบริการด้านนัน้ๆ และในส่วนของการค�า้ประกนั เพือ่เพิม่ความคล่องตวัในการด�าเนนิงาน
ของบริษัท โดยการท�ารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

มำตรกำรหรือขั้นตอนในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน 

  ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ได้มีการก�าหนดอ�านาจในการด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินที่ก�าหนด ซึ่งการก�าหนดอ�านาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต 
  ในกรณทีีอ่าจมรีายการระหว่างกนัในอนาคตกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง บรษัิทจะปฏบิตัติามมาตรการและข้ันตอนต่างๆตามข้อก�าหนด ประกาศ 
และค�าสั่งที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้โดย
เคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี และ/หรอืกรรมการทีเ่ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัจะไม่เข้าร่วมประชมุและไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ในกรณีที่จะต้องมีการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เก่ียวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว จะกระท�าไปบนหลักการของความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานการท�ารายการระหว่างกนัเพือ่ดแูลและป้องกนัการเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

 แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย  
และ/หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทักจ็ะปฏบิตัติามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ทีค่ณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
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 During 2017, 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 2017 Financial  
Statements as of 31 December 2017. 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  

12,887,127 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

1,090,933 The service rates are in 
accordance with the actual 
rate charged by electricity 
and water provider 

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

1. The Company receives royalty fee from 
trademark licensing 

90,249 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 

2,226,600 The fee charged at the rate 
that the provider charges 
from the ordinary customers

2. The Company bought assets from Metro 
Systems

4,601,000 The price is at the market 
rate which selling to 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   9,195,702 The fee charged at the rate 
that the provider charges 
from the ordinary customers

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

13,869,767 The purchase price is at the 
market rate
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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. 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. Ryosuke Hori, 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 and 
Mr. Shigetsugu Fukuda and the Company’s Executives, 
Mrs. Montha Kasadesinchai and Mr. Ryosuke Hori, 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.   

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.
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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 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมี 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมตามลักษณะการด�าเนินงานในธุรกิจปุ๋ยเคมี โดยมุ่งเน้นไปยังการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงานสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยการออกแบบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นดังนี้
 
1.1 โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน
 คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตาม
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องการสอบทานให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.2 กระบวนกำรควบคุมภำยใน   
 บริษัทได้วางโครงสร้างของส�านักตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่ประเมินและสอบ
ทานการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆของบริษัท โดยปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit Planning Approach) 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส และน�าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ  
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขและก�าหนดแล้วเสร็จ โดยส�านักตรวจสอบภายในได้ติดตาม
การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในวาระการ
รายงานผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน
 โดยในระหว่างปี 2560 ส�านักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายใน ติดตามการด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะ รวมถึงมีการเข้าประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยและให้ค�าเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
การท�างานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในฐานะบริษัทแม่ 

1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารประชมุเพือ่รบัทราบผลการสอบทานระบบบการควบคุมภายใน เป็นประจ�าทุกไตรมาส ผ่านรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีกรรมการบริหารของบริษัทท�าหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงท�าหน้าที่
สั่งการเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ 
 โดยสรุปแล้ว ในปี 2560 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการ
ประเมนิโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนนิธรุกจิ และมบีคุลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแนวทางการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทท่ีได้จัดตั้งคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ (Compliance  
Committee) เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม ซึ่งใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทและพนักงาน
บรษิทัทกุคนเป็นสภาพแวดล้อมการควบคมุทีส่ามารถก�าหนดทศิทางการประพฤติปฏบิตัท่ีิดีของบคุคลากรภายในองค์กร และฝ่ายบรหิารของบรษัิทได้มกีาร
ปรบัปรงุระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิรวมถงึลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้ตอ่
องค์กรได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้

1.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 และ 2560 ของบรษิทั ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชซีึง่ก�าหนดให้ผูส้อบบญัชปีฏบิติัตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคญัหรือไม่ โดยวธีิการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
 จากการตรวจสอบผูส้อบบญัชไีม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคัญของระบบการควบคมุภายในทีม่ผีลต่อการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส�าคัญ และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท
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 2. การบริหารความเสี่ยง

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้
เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน และลดโอกาสของการเกิด 
ความเสี่ยงหรือผลกระทบกรณีที่เกิดความเสี่ยง
 บริษัทได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร ผ่านการก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  
กรอบบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยได้สื่อสารและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรม ประกาศภายใน การประชุม เป็นต้น
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของ
บริษัท มีหน้าที่จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ในด้านการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสินค้าที่ถือเป็นหน่วยธุรกิจหลักซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆตามสภาวะตลาด บริษัทได้มีการ
ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทกุสัปดาห์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้กรอบที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อปัจจัยเสี่ยงขององค์กรส�าหรับปี 2560 ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญและต้องติดตามท้ังในและต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งต้ัง นายไพฑูรย์ อินอุทัย ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป  
ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการท�าหน้าที่ประเมินและ
ติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถด�าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทมากกว่า 16 ปี (นับถึงปี 2560) และได้ผ่านการอบรมใน
ด้านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
 ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส�านกัตรวจสอบภายในของบรษิทัอยูภ่ายใต้ดลุยพนิจิและความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 

1. Internal Control

 Thai Central Chemical Public Company Limited has paid attention to continuous improvements of the internal control system in order 
to support good corporate governance and increase efficiency and effectiveness in operations, utilization of resources and assets, financial 
information report, as well as compliance with the laws and regulations. The Company’s internal control system is designed 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 report to the Board of Directors 
on at least once a quarter regarding sufficiency and appropriateness of the internal control system. This responsibility is in accordance with 
the authority and responsibility of the Audit Committee as assigned by the Board of Directors, and in accordance with the related laws on a 
review of an appropriateness and effectiveness of the Company’s internal control system and the independence of the internal audit function. 

1.2 Internal Control Process   
 The Company has structured the Internal Audit Office independently and directly reports to the Audit Committee. In order to ensure 
that the Company’s internal control system remains active and efficient, the Internal Audit Office has duties to perform audit engagements to 
assess and monitor the Company’s activities using the risk-based audit planning approach approved by the Audit Committee. Audit results are 
reported to the Audit Committee on a quarterly basis, and also reported to the Company’s management for acknowledgement and correction 
of audit issues. The follow-up quarterly reports regarding the status of pending audit issues are also presented to the Audit Committee.   
 During the year 2017, the Internal Audit Office had reviewed certain internal controls, followed-up on improvements according to the  
recommendations, and evaluated the subsidiary’s internal controls with suggestions to implement for more efficient operation in accordance 
with policies of the parent company.

1.3 The Board of Directors’ opinion toward the Company’s internal audit 
 The Board of Directors had quarterly meetings to acknowledge internal audit results through the report of the Audit Committee, with 
the management answering questions and ordering to appropriately improve internal control systems regularly consistent with changes of 
business. 
 In conclusion, in the year 2017, for the evaluation results 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 is in views that the Company’s internal controls has been  
implemented adequately and appropriately for the business operation, together with sufficient personnel to perform efficiently under such  
internal controls.  
 In addition, the Board of Directors believes that the guideline in governing the Company’s business by forming the Compliance  
Committee to determine and review the code of conduct and ethnics will control and provide the direction of good performance and governance 
of the Company’s personnel. Besides, the Company’s management has improved internal controls as recommended by the Audit Committee 
for efficient operation and reduction of potential risks within the timeframe.

1.4 Opinion of Independent Certified Public Accountants
 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd., as the independent certified public accountant, has audited the Company’s financial 
statements as of 31 December 2016 and 31 December 2017. The auditors conducted their audit in accordance with the auditing standard and 
the ethical responsibilities, including planning and working on audit in order to obtain a reasonable assurance that financial statements are free 
from material misstatement. Their audit methods are under the auditors’ discretion, including the risk assessment on the preparation of  
financial statements with material misstatement, whether due to fraud or error. In such risk assessment, the auditors consider internal controls 
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 effective of the Company’s internal controls.
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2. Risk Management

 Thai Central Chemical Public Company Limited is aware of risk management and aims to continuously develop risk management 
culture throughout the organization in order to handle with uncertainty and dynamic changes as well as reduce risk likelihoods and risk impacts.
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) to implement through the risk management policy,  
objectives, framework, and structure in all levels from the Board of Director, management, and administration.  In practice, risk management 
has been communicated and promoted through several channels such as training, announcement, meetings, etc.
 The Board of Directors has appointed the 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 the Risk Management Sub-Committee to  
operate risk management process in divisional level to be in line with the acceptable risk level. 
 Regarding the raw material procurement, production, and sales of product which are the Company’s core activities associated with 
market risks, the Company has weekly meetings to closely monitor the changes in market and economic situation, under the direction approved 
by the management.  

The Boards’ opinion toward the Company’s risk management  
 The Board of Directors and the Executive Board are in opinion that such risk management tools and mechanism could be effectively 
implemented in the Company. The Risk Management Committee has identified and prioritized key risk factors in the year 2017 to be  
consistent with the business directions and objectives, as well as associated risks from local and/or international situations. 

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 function of the Company for more than 16 years (as of 2017). Moreover, he had been 
trained with internal audit standards, risk management, and related business administration. Therefore, he is qualified to take the aforementioned 
roles and responsibilities.
 Recruitment, dismiss and remove a person in capacity of General Manager of Internal Audit Office is under the discretion and  
approval of the Audit Committee. 
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายนาม
ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช    ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อก�าหนดของ กลต. และ ตลท. เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนเพ่ือให้มคีวามพร้อมในการบรหิารความเสีย่งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของธรุกจิ 
ส�าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวนท้ังสิ้น 5 ครั้ง ซ่ึงในจ�านวนนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างอิสระ 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง โดยสาระส�าคัญของการปฏิบัติในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อร่วมพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี
และทบทวนถึงความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินท่ีบริษัทจัดท�าขึ้นเป็นไปตามข้อก�าหนด
ทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงผล 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพียงพอ รวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัทบทวนระบบการควบคมุภายในส�าหรบักจิกรรมการด�าเนนิงานต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทัผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องหรือความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบรวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นไปด้วย 
ความรอบคอบ ระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่าฝ่ายบริหารของบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบการควบคมุภายในและได้เร่งให้มกีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการควบคุมภายในของบรษัิทให้มปีระสทิธิผลและสอดคล้องกบัสภาพการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ
มากขึ้น และข้อบกพร่องที่ตรวจพบระหว่างปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่ได้รับรายงานจากส�านักตรวจสอบภายในได้รับ 
ความเอาใจใส่จากผู้บริหารในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่ก�าหนด 

3. กำรก�ำกับดูแลด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแลส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระและได้ท�าหน้าท่ีสอบทานแผนการปฏิบัติ
งานประจ�าปีและผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส ตลอดจนติดตามการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมท่ีได้จากข้อเสนอแนะในการเข้าประเมิน
ระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบมาตรฐานของ COSO-Enterprise Risk Management ท่ีด�าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัท
สามารถก�าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ 

4. กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพจิารณาคุณสมบติัของส�านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัช ีตลอดจนประสทิธิภาพในการให้บรกิารสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
ที่ผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย
 1. นายมนูญ มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
 2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301และ/หรือ
 3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีท�าหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมทั้งได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2560



Dear Shareholders,

 The Audit Committee of Thai Central Chemical Public Company Limited is comprised of three independent directors who are expert and 
fully qualified according to the requirements of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). 
The current Audit Committee consists of the following members:
  1. Mr. Suvat Suebsantikul  Chairman of the Audit Committee 
  2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Member of the Audit Committee
  3. Mr. Kasemsak Masayavanich   Member of the Audit Committee
 The Audit Committee has independently performed duties and responsibilities mandated by the Board of Directors and the Audit Committee 
Charter; these duties are consistent with announcements of SEC and SET. It has been our policy to focus on good corporate governance and the 
adequacy and effectiveness of internal controls. We have also put an emphasis on the implementation of risk management to reduce and mitigate 
potential risks that may have material effects to the Company. In 2017, the Audit Committee held a total of five meetings with independent auditors 
and the Company’s management, one of those was arranged without presence of the Company’s management. The following is a summary of  
opinions and key activities that we undertook: 

1. Reviews of Financial Reports 
 The Audit Committee reviewed quarterly and annual financial statements of the Company and the consolidated financial statements. Relevant 
members of management and independent auditors attended these review sessions to give clarification and respond to questions pertinent to their 
accuracy and completeness, significant adjusted entries that affected the financial statements, the sufficiency of information disclosure, and the  
auditors’ notes. This is to ensure that the financial statements are prepared in accordance with relevant regulations and the Thai Financial Reporting 
Standards. 
 The Audit Committee’s opinion was consistent with the independent auditors that the Company’s and its consolidated financial statements 
ended December 31, 2017 presented fairly in all material respects in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and the Company  
provided sufficient information disclosure on the notes to the financial statements and connected transactions involving possible conflicts of interests 
among relevant parties. 

2. Reviews of Effectiveness of Internal Control Systems
 To ensure that internal control assessment is performed carefully, efficiently, and effectively, the Audit Committee has quarterly reviewed the 
Company’s internal controls systems through the internal audit process by considering of weakness or ineffectiveness of operational, financial, and 
compliance controls under rules and regulations of the Company and government agencies.   
 Based on the reviews of internal controls in 2017, the Audit Committee mutually viewed that the Company’s management had continuously 
improved the internal control system based on suggestions from the Audit committee, independent auditors, and internal auditors. In addition, issues 
from audit findings have been corrected in timely manners with attentiveness from the management.

3. Oversight of Internal Audit and Risk Management 
 The Audit Committee has governed Internal Audit Office to have an independent and effective internal auditing with standard practices. The 
annual audit plan and results of audit operation have been reviewed on a quarterly basis.  Furthermore, audit issues that may have significant effect 
to the business 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 adequate internal controls. Besides, 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 qualifications of the audit firm and the auditors together with their previous service performance, and hereby 
proposedthe following auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyous Audit Company Limited to be independent auditors of the Company in 2018:
 1. Mr. Manoon Manusook,   Certified Public Accountant Registration No. 4292; and/or
 2. Mr. Chavala Tienpasertkil,   Certified Public Accountant Registration No. 4301; and/or
 3. Mr. Choopong Surachutikarn,   Certified Public Accountant Registration No. 4325 
 In this regard, the Board of Directors has agreed on such appointment with the proposed audit fee in order to submit for further approval in 
the 2018 shareholder meeting.

For and on behalf of the Audit Committee 

(Mr. Suvat Suebsantikul) 
Chairman of the Audit Committee

February 23, 2018

Audit Committee Report for the year 2017

รายงานประจ�าปี 2560106      
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบก�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกิจการส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ใช้

กำรรับรู้รำยได้
ตามที่ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทบันทึกการ 
ขายตั๋วปุ๋ยเป็น “รายได้จากการขายต้ังพัก” และจะจัดประเภทรายการเป็น  
“เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” เมื่อบริษัทได้รับช�าระเงินจากลูกค้า บริษัทจะรับ
รู้รายได้จากการขายเมื่อบริษัทส่งมอบปุ๋ยให้แก่ลูกค้า ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง
ที่รายการขายที่บันทึกในระหว่างปีเป็นรายการค้าที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น และการ
บันทึกรายได้จากการขายไม่ถูกงวด ณ วันสิ้นปี

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้ารวมถึง
• ท�าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การรบัรูร้ายได้ของบรษิทั และประเมนิความสอดคล้องของนโยบายดงักล่าว
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการน�าการควบคุมภายในไป
สู ่การปฏิบัติ และทดสอบ ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ระหว่างปีและการรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นงวด
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ยอดขาย
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของรายการขายกับ
เอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวข้อง
• ทดสอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ช่วงใกล้วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชกัีบเอกสาร
ประกอบรายการ

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวัน
ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�าปี 2560108      

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหนำ้ที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนิน
งานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเหน็
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมอียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด
และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพตลอด 
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุป
ว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและ
บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า
โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
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 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และ
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

  มนูญ  มนูสุข
กรุงเทพมหำนคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด



รายงานประจ�าปี 2560110      

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, 2017, and the related consolidated and separate statements 
of 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, 2017, and its financial performance and its 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 in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants determined by the Federation of Accounting 
Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants 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 15 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.
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Other Information

 Management is responsible for the other information. The other information comprises information in the annual report, which  
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 Company.

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 Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to 
do so.

 Those charged with governance are responsible for overseeing 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.
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 • 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 23, 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

Report  of  The  Independent  Certified  Public  
Accountants



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 4,679,930,268 6,091,851,792 4,476,262,954 5,999,576,963

เงินลงทุนชัวคราว 5 973,265,077 252,242,235 800,000,000 100,000,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 794,665,339 819,627,960 725,020,173 751,955,229

สินคา้คงเหลือ 7 และ 15 2,042,056,065 1,678,289,552 1,935,604,557 1,594,462,555

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 588,343 531,188 515,901 447,489

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,490,505,092 8,842,542,727 7,937,403,585 8,446,442,236

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 135,961,629 135,676,493 98,000,000 98,000,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 25.1.2 - - 552,854,981 219,084,137

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 25,810,280 28,648,424 25,810,280 28,648,424

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,866,232,786 1,616,115,105 1,606,459,965 1,544,056,490

สิทธิการเช่า 10 82,897,544 93,344,045 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 547,564,681 545,900,757 545,900,757 545,900,757

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 42,984,664 41,027,836 37,733,111 35,678,908

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,015,759 4,534,552 4,798,063 4,526,902

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,707,467,343 2,465,247,212 2,871,557,157 2,475,895,618

รวมสินทรัพย์ 11,197,972,435 11,307,789,939 10,808,960,742 10,922,337,854

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 13 9,460,963 10,842,549 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 14 และ 15 898,215,444 886,550,472 820,827,047 836,236,916

ส่วนของหนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 7,073,625 5,120,122 4,186,295 2,569,426

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 218,913,530 376,405,183 214,486,678 373,319,689

ประมาณการหนี สินหมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 19,289,415 9,885,180 13,286,008 7,800,860

หนี สินหมุนเวียนอืน 31,606,804 26,154,418 15,591,627 15,528,872

รวมหนี สินหมุนเวียน 1,184,559,781 1,314,957,924 1,068,377,655 1,235,455,763

หนี สินไม่หมุนเวียน 

หนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 16 8,569,508 9,071,409 3,943,170 3,613,613

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 111,679,027 116,410,288 92,694,441 92,635,366

หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 15,845,441 14,753,620 15,545,441 10,744,620

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 252,702,555 256,843,896 221,363,203 216,173,750

รวมหนี สิน 1,437,262,336 1,571,801,820 1,289,740,858 1,451,629,513

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

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

ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้สามญั 21 (43,570,340)     (43,570,340)       (43,570,340)      (43,570,340)        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,820,018,186 7,764,282,874 7,633,233,185 7,584,721,642

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (33,765,998)     1,328,195 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,672,238,887 9,651,597,768 9,519,219,884 9,470,708,341

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 88,471,212 84,390,351 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,760,710,099 9,735,988,119 9,519,219,884 9,470,708,341

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,197,972,435 11,307,789,939 10,808,960,742 10,922,337,854

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 11,426,252,444 12,168,924,109 11,019,802,064  11,839,942,948 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 113,569,379      112,636,097      - -

ตน้ทุนขาย (8,488,272,555)  (9,026,581,746)  (8,170,048,249)  (8,764,583,210)  

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (51,557,522)       (58,001,469)       - -

กาํไรขันต้น 2,999,991,746   3,196,976,991   2,849,753,815   3,075,359,738   

รายไดอื้น 19 113,189,206      398,477,908      129,811,063      412,564,812      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,113,180,952   3,595,454,899   2,979,564,878   3,487,924,550   

ค่าใชจ่้ายในการขาย (303,479,163)     (369,713,322)     (275,505,611)     (340,038,164)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (319,191,850)     (284,259,447)     (252,212,841)     (239,842,967)     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25.2.2 (46,416,819)       (44,968,690)       (46,044,819)       (44,596,690)       

ค่าใชจ่้ายอืน (9,676,153)         - (6,866,407)         -

รวมค่าใชจ่้าย (678,763,985)     (698,941,459)     (580,629,678)     (624,477,821)     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,434,416,967   2,896,513,440   2,398,935,200   2,863,446,729   

ตน้ทุนทางการเงิน (3,090,812)         (6,362,567)         (1,425,086)         (4,220,760)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 285,136             285,108             - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,431,611,291   2,890,435,981   2,397,510,114   2,859,225,969   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (484,488,017)     (574,388,989)     (471,949,695)     (565,774,133)     

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,947,123,274   2,316,046,992   1,925,560,419   2,293,451,836   

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (35,094,193)       1,328,195          - -

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 17 (7,261,904)         114,052             (7,454,823)         859,261             

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 1,452,381          (22,810)              1,490,965          (171,852)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (40,903,716)       1,419,437          (5,963,858)         687,409             

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,906,219,558   2,317,466,429   1,919,596,561   2,294,139,245   

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,932,399,217   2,305,514,875   -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,724,057        10,532,117        -             -             

1,947,123,274   2,316,046,992   -             -             

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,891,726,137   2,306,916,117   -             -             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,493,421        10,550,312        -             -             

1,906,219,558   2,317,466,429   -             -             

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 3.30 3.94 3.29 3.92

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก หุ้น 584,714,068      584,714,068      584,714,068      584,714,068      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,431,611,291   2,890,435,981  2,397,510,114   2,859,225,969 
ปรับปรุงดว้ย

หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (2,527,397)        2,374,784         (2,642,192)        2,418,506        
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 6,646,777          82,732              6,377,202          82,732             
ค่าเสือมราคา 174,926,443      149,035,988     162,199,435      137,586,032    

เพือการลงทุน -              (21,400,000)     -            (21,400,000)     
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 1,864,816          242,494            -            -           
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,463               -           -            -           
กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (20,367,560)      (254,833,462)    (20,367,560)      (254,833,462)   
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,202,498)        (4,990,851)       (1,202,498)        (1,942,576)       
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 368,810             140                   362,039             1                      
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,296,250          6,444,501         5,890,260          3,877,254        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (285,136)           (285,108)          -            -           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 7,188,035          5,135,883         6,506,153          5,172,428        
รายไดเ้งินปันผลรับ -            -           (15,837,440)      (10,837,500)     
ดอกเบียรับ (60,773,407)      (62,424,265)     (57,314,465)      (59,541,452)     
ดอกเบียจ่าย 1,232,613          1,572,362         388,108             453,476           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 2,546,023,500   2,711,391,179  2,481,869,156   2,660,261,408 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง 27,595,824        (100,024,766)    29,321,452        (97,926,400)     
สินคา้คงเหลือเพิมขึน (370,413,290)    (133,716,953)    (347,519,204)    (109,175,189)   
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง (57,155)             2,273,351         (68,412)             2,209,938        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน (1,481,207)        (774,845)          (271,161)           (774,845)          

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กลบัรายการค่าเผือการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง) (11,304,479)      143,361,981     (22,772,103)      136,270,837    

หนี สินหมุนเวียนอืนลดลง (3,010,510)        (605,640)          (7,581,294)        (1,377,114)       

เงินสดจ่ายประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน (9,885,180)        (22,432,560)     (7,800,860)        (17,972,940)     

หนี สินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน 1,091,821          3,817,000         4,800,821          3,445,000        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 2,178,559,324   2,603,288,747  2,129,978,395   2,574,960,695 

จ่ายภาษีเงินได้ (642,484,117)    (369,498,655)    (631,345,944)    (360,914,306)   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,536,075,207   2,233,790,092  1,498,632,451   2,214,046,389 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน (721,022,842)    (88,080,843)     (700,000,000)    (100,000,000)   

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุน -            -           (333,770,844)    (105,334,737)   

23,605,704        524,560,609     23,605,704        524,560,609    

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (400,000)           (1,165,290)       (400,000)           (1,165,290)       

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (403,434,605)    (308,829,065)    (214,011,500)    (303,873,801)   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,693,774          5,501,836         4,159,495          2,444,281        

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,706,469)        -           -            -           

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า -            (93,586,539)     -            -           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -            -           15,837,440        10,837,500      

รับดอกเบีย 60,524,730        63,313,334       57,427,390        59,853,384      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,037,739,708)  101,714,042     (1,147,152,315)  87,321,946      

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

ANNUAL REPORT 2017 121      



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน (1,342,314)        (11,640,023)     -            -           

จ่ายชาํระหนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (7,137,332)        (6,033,469)       (3,654,593)        (2,621,545)       

จ่ายดอกเบีย (1,232,613)        (1,572,362)       (388,108)           (453,476)          

เงินปันผลจ่าย (1,870,751,444)  (877,071,102)    (1,870,751,444)  (877,071,102)   

เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (10,412,560)      (10,412,500)     -            -           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,890,876,263)  (906,729,456)    (1,874,794,145)  (880,146,123)   

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (19,380,760)      1,328,195         -            -           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (1,411,921,524)  1,430,102,873  (1,523,314,009)  1,421,222,212 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 6,091,851,792   4,661,748,919  5,999,576,963   4,578,354,751 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4.1 4,679,930,268   6,091,851,792  4,476,262,954   5,999,576,963 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

รายงานประจ�าปี 2560122      



บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลทัวไป 
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 ถือหุน้ร้อยละ 43.92 
และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53  

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ทีสาํคญั สรุปไดด้งันี  

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

ชัน 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 

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

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานักงาน
ตั งอยู่ที  Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 

2. เกณฑ์การจดัทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) 
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรื อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที 11 ตุลาคม 2559 
(ดูหมายเหตุขอ้ 30) 
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2.3 งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
2.4.1) ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบัทีจะ
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 
เป็นตน้ไป ซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 26 กนัยายน 2560 ทังนี  มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและบริษทัจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกียวขอ้ง               
มาเริมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุม่บริษทัและบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 
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2.5 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและยอด

คงเหลือระหวา่งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปนี  

 2560 2559 
 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 99.99 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
งบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑว์ดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี       
ทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องในการเปลียนมือซึ งจะถึงกาํหนดภายในสามเดือน
นบัจากวนัทีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี) 

3.2 เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราวประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 
1 ปี ซึ งแสดงในราคาทุน 

3.3 ลูกหนีการคา้ 
ลูกหนี การคา้แสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี หักดว้ยค่าเผือหนี สงสัยจะสูญซึ งประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือซึ งอาจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วนัที  ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
การประมาณการดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี  

จาํนวนของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี การคา้เมือเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บเงินจากลูกหนีการคา้  

หนี สูญทีเกิดขึนระหวา่งปีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.4 สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า ราคาทุน
คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั ยกเวน้บริษทัย่อยแห่งหนึ ง คือ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึ ง
ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หากสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การตีราคาโดย 
วิธีเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอยา่งมีสาระสาํคญั 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้นันได ้กลุ่มบริษทัและ
บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมือสินคา้นันเสือมสภาพและเคลือนไหวชา้ 
(ถา้มี) 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวิธีราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จทนัที 

3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย ทีดินและอาคารทีไม่ไดใ้ชง้าน โดยทีดินแสดงในราคา
ทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และอาคารแสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม  

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็น
ระยะเวลา 20 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตังค่าเผือการดอ้ยค่า โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีเป็นทีดินทีไมไ่ดใ้ชง้าน 
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3.7 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยด์งัต่อไปนี  

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

การรื อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยซึ์ งเป็นภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัทีเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
และคิดค่าเสือมราคา 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึนกลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่าประกอบดว้ย สิทธิการเช่าทีดินทีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ ง 

ซึ งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าทีดิน ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ดงัต่อไปนี  

สิทธิการเช่าทีดิน 48  ปี 
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3.9 การดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษัทและบริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน               
ว่ามีขอ้บ่งชี เรื องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน
ของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ งในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึง           
การประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไดร้ับจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี) ทีไดรั้บรู้ใน
งวดก่อนเมือขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ งกิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอืนๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใชเ้ครื องหมาย
การคา้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี
และตังค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซึ งจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กลุ่มบริษัทและบริษทัมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปีและตังค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
โดยบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้
เครื องหมายการค้า เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยล์งวนัที 30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธี
คาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.11 ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นประมาณการหนี สินเกียวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังานทีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเมือเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยประมาณการหนี สินดงักล่าวไดค้าํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตโดยคาํนวณบนพืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ 
อายงุาน อตัราคิดลด และอตัราการเพิมขึนของผลตอบแทน 

3.12 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
3.12.1 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.12.2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหาร
ความเสี ยงของสินทรัพยแ์ละหนี สินที เกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ 

กําไรหรือขาดทุนที เกิดขึนจากสัญญาซึ งใช้เพือป้องกันความเสี ยงเกียวกับสินทรัพยแ์ละ
หนี สินรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตังพกัไวแ้ละ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญาโดยแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.13 การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนัยสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซื้อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการเสร็จแลว้ 

ดอกเบี ยรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้มือมีการประกาศจ่าย 

รายไดอื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ งความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้หเ้ช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็น
เจา้ของสินทรัพย์ยกเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัท
บนัทึกสินทรัพยที์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินขันตําทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีเช่า
คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทาง
การเงินคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.15 กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานเป็นค่าใชจ่้าย
เมือเกิดรายการ 
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3.16 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

3.16.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เนืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการทีถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการทีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใชห้รือคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีทีกาํหนดในประเทศนันๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึ งโดยปกติแลว้จะรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีสําหรับ         
ผลแตกต่างชัวคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ             
ผลแตกต่างชัวคราวเท่าที มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอ          
ทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวนันมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษัทและบริษทัทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมือเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมี                
กําไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั งหมดหรือบางส่วน                      
มาใช้ประโยชน์ได้ ทั งนี สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทีปรับลดลงนั น กลุ่มบริษัท             
และบริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

ANNUAL REPORT 2017 131      



 
- 10 - 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัรา
ภาษีทีคาดว่าจะใชใ้นงวดทีสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหนี สินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัรา
ภาษีที มีผลบังคับใช้อยู่หรืออตัราทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกักลบกบัรายการ
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการ
นาํสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบกนัและตังใจจะชาํระ
หนี สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินในเวลาเดียวกนั 

3.17 กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย
ถ่วงนํ าหนกัทีมีอยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีทีมีการเพิมทุนใชจ้าํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลียถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทีจดทะเบียนเพิมทุนทีออกและชาํระแลว้ 

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหนี สินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพย์หรือ
หนี สินนันซึ งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัที
วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินใชเ้กณฑต์ามทีกล่าว 
ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) และการวดั
มูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) หรือมูลค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 
(ปรับปรุง 2559) 
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นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดลาํดับชันเป็นระดับที  1 ระดับที  2 และระดับที  3 โดยแบ่ง
ตามลาํดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึงมีดงัต่อไปนี  
- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

หรือหนี สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ัน
หรือหนี สินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

3.19 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษทัตอ้ง
อาศัยดุลยพินิจของผู ้บริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี สิน การเปิดเผยขอ้มูล
เกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบการเงิน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ 
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน  

4. การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินสดในมือ 992,406 733,700  574,298 435,199 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,075,876,146 2,475,585,415  1,872,938,940 2,383,939,048 
เช็คในมือ 3,059,700 15,530,661  2,747,700 15,200,700 
เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน      

(อตัราดอกเบียร้อยละ 1.15 - 1.35 ต่อปี) 2,600,002,016 3,600,002,016  2,600,002,016 3,600,002,016 

 4,679,930,268 6,091,851,792  4,476,262,954 5,999,576,963 
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4.2 รายการทีไมเ่กียวขอ้งกบัเงินสดมีดงัต่อไปนี  

รายการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กมา 9,770,883 55,436,739  9,767,867 55,434,651 
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวร 436,037,875 268,433,624  227,921,946 259,095,252 
หกั ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (8,588,934) (5,270,415)  (5,601,019) (888,235) 
หกั เงินสดจ่าย (403,434,605) (308,829,065)  (214,011,500) (303,873,801) 

เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กไป 33,785,219 9,770,883  18,077,294 9,767,867 

       
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน       

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี)       
ยอดยกมา 14,191,531  14,954,585  6,183,039  7,916,349 
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 8,588,934  5,270,415  5,601,019  888,235 
หกั เงินสดจ่าย (7,137,332)  (6,033,469)  (3,654,593)  (2,621,545) 
ยอดยกไป 15,643,133  14,191,531 8,129,465  6,183,039 

5. เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 วันครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 
 2560  2559 2560  2559 2560  2559 
          

เงินลงทุนชัวคราว ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.50  0.87 - 1.50 973,265,077  252,242,235 

       
 วันครบกาํหนดชําระ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 2560  2559 2560  2559 
          

เงินลงทุนชัวคราว ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1.38  1.40 800,000,000  100,000,000 
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมนุเวยีนอืน 

6.1 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีการคา้ 713,539,372  736,895,612  649,555,897  672,805,612 
ลูกหนี อืน 25,913,477  31,361,929  26,861,225  32,211,918 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 45,838,674  42,046,922  40,175,053  38,200,326 
รายไดค้า้งรับ 8,506,384  8,093,367  7,734,998  7,659,862 
เงินทดรองจ่าย 867,432  1,230,130  693,000  1,077,511 
 794,665,339  819,627,960  725,020,173  751,955,229 

6.2 ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายุหนี ไดด้งันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

จาํนวนรายของลูกหนีการคา้ 421 476 152  183 

    บริษทัอืน      
ยงัไม่ถึงกาํหนด 700,552,915  688,383,926  638,068,392  625,760,727 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 19,668,029  55,302,166  18,252,745  54,652,370 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 252,700  604,892  -  - 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 70,000  2,892,138  -  2,814,635 
มากกว่า 12 เดือน 28,176,890  27,309,675  27,516,551  26,501,864 

 748,720,534  774,492,797  683,837,688  709,729,596 
        บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 100,824  212,198  -  - 
 100,824  212,198  -  - 

 748,821,358  774,704,995  683,837,688 709,729,596 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (35,281,986)  (37,809,383)  (34,281,791)  (36,923,984) 
 713,539,372  736,895,612  649,555,897  672,805,612 
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7. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 908,531,701  760,565,256  828,752,677  727,879,494 
งานระหว่างทาํ 27,276,371  56,709,078  24,633,249  21,948,751 
วตัถุดิบ 844,602,724  607,071,588  839,008,501  602,979,700 
วสัดุสินเปลือง 65,566,391  53,873,037  56,545,989  45,943,760 
สินคา้ระหวา่งทาง 203,586,249  200,931,187  193,901,937  196,571,444 
 2,049,563,436  1,679,150,146  1,942,842,353  1,595,323,149 
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (7,507,371)  (860,594) (7,237,796)  (860,594) 

 2,042,056,065  1,678,289,552  1,935,604,557  1,594,462,555 

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีจาํนวน 8,481.62 ลา้นบาท และ 9,026.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 มีจาํนวน 8,163.67 ลา้นบาท และ 8,764.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยทีบนัทึกเป็นตน้ทุน
ขายในงบการเงินรวมไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 6.65 ลา้นบาท และ 0.08 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 6.38 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัทีตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อตัวปุ๋ยของบริษทัทีออก
ใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 202.62 ลา้นบาท และ 218.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีรายละเอียดดงันี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       ณ วนัที  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2560      2560 

ราคาทุน        
ทีดิน 32,050,840 400,000 (3,238,143)  29,212,697 
อาคาร 6,477,445 -  (6,477,445) -  

รวมราคาทุน 38,528,285 400,000 (9,715,588)  29,212,697 

        
ค่าเสือมราคาสะสม        

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

        
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417)  -  -  (3,402,417) 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  28,648,424      25,810,280 

        
มูลค่ายุตธิรรม 83,384,593      89,590,250 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
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 

        

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        
2560       - 

2559       - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัจาํนวน 25.81 ลา้นบาท และ 
28.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นทีดินและอาคารซึ งไดรั้บโอนจากการรับชาํระหนี จากลูกหนี และจากการซือ 

ระหว่างปี 2559 บริษทัไถ่ถอนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน จาํนวน 248.60 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ งและไดจ้าํหน่ายใหแ้ก่บุคคลทีสาม บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าทีดินดงักล่าวทังจาํนวนแลว้
ในเดือนตุลาคม 2559  
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9. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  การแปลงค่างบ  ณ วนัที  
 1 มกราคม        การเงนิของเงนิ  31 ธันวาคม 
 2560        ลงทุนในบริษัท  2560 
         ย่อย   

ราคาทุน            
ทีดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 81,198,424 - (4,663,587) 1,350,000 - 77,884,837 
อาคาร 1,748,894,735 - (1,830,433) 175,370,557 (6,865,946)  1,915,568,913 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,955,641,187 14,093,103 (50,025,147) 220,122,277 -  2,139,831,420 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 276,465,223 15,755,711 (14,747,851) 83,010,645 (306,785)  360,176,943 
ยานพาหนะ 168,880,776 21,706,089 (13,507,316) 872,436  - 177,951,985 

รวมราคาทุน 4,524,430,221 51,554,903 (84,774,334) 480,725,915 (7,172,731)  4,964,763,974 
         

ค่าเสือมราคาสะสม         
ส่วนปรับปรุงทีดิน (75,182,186) (1,200,521) 4,204,564 - - (72,178,143) 
อาคาร (1,316,105,652) (50,714,546) 1,683,700 -  29,157  (1,365,107,341) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,557,011,136) (85,245,893) 48,178,015 - -  (1,594,079,014) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (220,401,206) (19,712,429) 14,438,301 - 9,908  (225,665,426) 
ยานพาหนะ (111,333,075) (18,053,054) 12,771,708 - - (116,614,421) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,280,033,255) (174,926,443) 81,276,288 - 39,065  (3,373,644,345) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ        
อุปกรณร์ะหวา่งติดตัง 370,423,103 377,320,186 - (477,238,929) -  270,504,360 

เครืองจกัรระหวา่งทาง 1,295,036 7,162,786 (362,039) (3,486,986)  -  4,608,797 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,616,115,105      1,866,232,786 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 
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       
อุปกรณร์ะหวา่งติดตัง 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 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,497,228,595     1,616,115,105 

       
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2560      174,926,443 

2559      149,035,988 

       
มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของทีดิน      
อาคารและอุปกณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเตม็จาํนวนแล้ว      

แต่ยังคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม       
2560      2,340,544,901 

2559      2,356,157,554 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560        2560 

ราคาทุน          
ทีดิน 271,793,489 - - -  271,793,489 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 73,035,449 - (4,663,588) 1,350,000  69,721,861 
อาคาร 1,551,385,750 - (1,830,433) 14,490,331  1,564,045,648 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,853,201,386 12,877,340 (49,853,855) 217,242,621  2,033,467,492 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 263,533,016 9,373,175 (13,882,076) 81,873,051  340,897,166 
ยานพาหนะ 118,242,852 18,718,174 (1,865,513) -  135,095,513 

รวมราคาทุน 4,131,191,942 40,968,689 (72,095,465) 314,956,003  4,415,021,169 

       
ค่าเสือมราคาสะสม       

ส่วนปรับปรุงทีดิน (69,011,983) (695,802) 4,204,564 -  (65,503,221) 
อาคาร (1,135,921,399) (46,028,952) 1,683,700 -  (1,180,266,651) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,467,220,538) (83,439,084) 48,006,727  -  (1,502,652,895) 
เครืองตกแตง่และเครืองใชส้าํนกังาน (208,862,193) (18,873,215) 13,574,841  -  (214,160,567) 
ยานพาหนะ (75,646,371) (13,162,382) 1,668,637  -  (87,140,116) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (2,956,662,484) (162,199,435) 69,138,469  -  (3,049,723,450) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้าง        
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 368,231,996 179,790,470 -  (311,469,016)  236,553,450 

เครืองจกัรระหวา่งทาง 1,295,036 7,162,786 (362,039)  (3,486,987)  4,608,796 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,544,056,490     1,606,459,965 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
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) 
เครืองตกแตง่และเครืองใชส้าํนกังาน (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        
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 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 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,423,048,976     1,544,056,490 
        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม        

2560       162,199,435 

2559       137,586,032 
        

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของทีดิน       

อาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเตม็จาํนวนแล้ว       
แต่ยังคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม        

2560       2,106,472,727 

2559       2,117,978,563 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัได้นําทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร จาํนองเป็นหลกัประกันกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ ง ซึ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม
จาํนวน 524.00 ลา้นบาท และ 549.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 27.3) 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ ง ถูกคําประกนั
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ ง ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม 24.62 ลา้นบาท 
และ 27.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 27.3) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่าซึ งรวมแสดงใน
รายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน ซึ งมีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ราคาทุนของสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 28,637,591  27,620,331  15,889,666  11,343,667 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (10,184,215)  (9,899,494)  (6,191,135)  (4,542,492) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 18,453,376  17,720,837  9,698,531  6,801,175 

10. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที    การแปลงค่างบ  ณ วนัที  
 1 มกราคม   การเงนิของเงิน  31 ธันวาคม 
 2560   ลงทุนในบริษัท  2560 

   ย่อย  
ราคาทุน     

สิทธิการเช่าทีดิน 93,586,539  -  (8,684,632)  84,901,907 
รวมราคาทุน 93,586,539  -  (8,684,632)  84,901,907 

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

สิทธิการเช่าทีดิน (242,494) (1,864,816) 102,947  (2,004,363) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (242,494) (1,864,816) 102,947  (2,004,363) 

สิทธิการเช่า  93,344,045    82,897,544 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  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 
       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

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

สิทธิการเช่า   -  93,344,045 

     
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม       

2560      1,864,816 

2559      242,494 

ณ วันที  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญญาเช่าที ดินกับบริษัทแห่งหนึ งใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือใชเ้ป็นสถานทีตังในการดาํเนินงาน ซึ งการเช่า
ทีดินดงักล่าวมีราคารวมทังสิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดงักล่าว
หมดอายุวนัที 4 มิถุนายน 2607 

 

รายงานประจ�าปี 2560144      



 
- 23 - 

 
11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560            
           หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที          การแปลงค่างบ  ณ วันที  
 1 มกราคม        การเงนิของเงิน  31 ธันวาคม 
 2560         ในบริษัทย่อย  2560 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  - - 545,900,757 
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ -  1,706,469  1,706,469  (44,463) 1,918 1,663,924 

 545,900,757  1,706,469  547,607,226  (44,463) 1,918 547,564,681 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที          ณ วันที  
 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 

          
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม          

2560         44,463 

2559         - 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที         ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560        2560 

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

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  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 

          
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม          

2560         - 

2559         - 

บริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เครื องหมายการคา้
ดงักล่าวข้างต้นเพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที  
30 เมษายน 2547 เรื อง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเมือ
วนัที 8 มกราคม 2561 และวนัที 5 มกราคม 2560 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัที 
26 ธันวาคม 2560 และวนัที  30 ธันวาคม 2559 ตามลาํดบั โดยวิธีคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) มีมูลค่ายุติธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดขายที เกิดจากเครืองหมายการคา้นี คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 98 ของรายไดจ้ากการขายทังหมดของบริษทั  
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12. ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเมือภาษีเงินไดน้ัน
สามารถนํามาหักกลบกันไดต้ามกฎหมาย ซึ งถือเป็นภาษีเงินไดที้ เกียวขอ้งกับหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน 
รายละเอียดของการหักกลบลบกันทีแสดงผลลพัธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,984,664  41,027,836  37,733,111  35,678,908 

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  116,608,579  109,180,151  109,180,151 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม มีดงันี  

งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 

       หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)  ณ วันที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 

 2560      2560 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,561,877 (505,480) - 7,056,397 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172,118  1,329,356  - 1,501,474 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,914,436  (265,672)  - 8,648,764 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - - 680,483 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,698,922  (1,614,816) 1,452,381 23,536,487 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน -  1,561,059 - 1,561,059 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,027,836  504,447  1,452,381 42,984,664 

       
กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัย่อย      

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

รวมหนี สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  - 116,608,579 
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งบการเงินรวม (ต่อ) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559        
       หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)  ณ วันที 
 1 มกราคม    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 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,391,728  (2,669,996) (22,810) 23,698,922 

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

       
กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัย่อย      

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

รวมหนี สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  - 116,608,579 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)   ณ วันที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2560      2560 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,384,797 (528,439) -  6,856,358 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 172,118  1,275,441 -  1,447,559 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 8,914,436  (265,672)  -  8,648,764 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - -  680,483 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,527,074  (1,479,151)  1,490,965  18,538,888 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน -  1,561,059 - 1,561,059 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,678,908  563,238  1,490,965  37,733,111 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนี สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559        
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)   ณ วันที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2559      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 
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 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 สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 
ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อตัราภาษีทีกาํหนดใน
ประเทศนันๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

        
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 484,992,464  568,182,388  472,512,933  559,954,751 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัวคราว (504,447)  6,206,601  (563,238)  5,819,382 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 484,488,017  574,388,989  471,949,695  565,774,133 

        
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ       
   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลกาํไร        
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั       
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,452,381  (22,810)  1,490,965  (171,852) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

        
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,431,611,291  2,890,435,981  2,397,510,114  2,859,225,969 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 486,322,258  578,087,196  479,502,023  571,845,194 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการทีไม่ถือเป็น        

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (1,834,241)  (3,698,207)  (7,552,328)  (6,071,061) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 484,488,017  574,388,989  471,949,695  565,774,133 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัผล        

แตกต่างทีรับรู้เมือเริมแรกและกลบัรายการ 504,447  (6,206,601)  563,238  (5,819,382) 
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 484,992,464  568,182,388  472,512,933  559,954,751 

 
อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 

อตัราภาษีทีแทจ้ริง 19.95  19.66  19.71  19.58 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9,460,963  10,842,549  -  - 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ งได้ท ําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไวก้ับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ ง โดยมีการคิดอตัราดอกเบี ยในอตัรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการคํา
ประกนัโดยการจดจาํนองทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมนุเวียนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 

เจา้หนีการคา้ 361,321,815 371,543,949 334,200,284 351,371,292 
เจา้หนีอืน 95,783,354 59,477,343 94,732,383 58,563,559 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 238,488,211 237,222,258 189,272,316 207,995,143 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้     

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 72,027,008 80,739,667 72,027,008 80,739,667 
รายไดจ้ากการขายตังพกั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 130,595,056 137,567,255 130,595,056 137,567,255 
 898,215,444 886,550,472 820,827,047 836,236,916 
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15. รายได้จากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายไดจ้ากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษัททีตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ 
ผูถื้อตัวปุ๋ยของบริษทัทีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตังพกัเป็นการออกตัวปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บ
ชาํระเงินค่าปุ๋ยตามตัว โดยบริษทัไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสําหรับตัวปุ๋ยนี รวมอยู่ในลูกหนีการคา้ 
ในจาํนวนเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิกตัวปุ๋ยคา้งส่งทียงัไม่ไดร้ับ
ชาํระเงินได ้แต่บริษทัไม่สามารถขอยกเลิกตัวปุ๋ยคา้งส่งดงักล่าว  

ทั งนี สินคา้คงเหลือ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีภาระผูกพนัจาํนวนรวม 202.62 ลา้นบาท 
(ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายตังพกั 130.59 ลา้นบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 72.03 ลา้นบาท) และ 
218.31 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายตังพกั 137.57 ลา้นบาท และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 80.74 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั สาํหรับทีจะตอ้งนาํส่งสินคา้ใหลู้กคา้ทีเกิดจากการออกตัวปุ๋ยแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบ
ซึ งไดบ้นัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

16. หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : บาท 

 จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่าย 
 2560  2559  2560  2559 

ไม่เกินหนึงปี 7,695,509 5,746,959  7,073,625  5,120,122 
เกินหนึงปีและไม่เกินหา้ปี 8,983,935 9,600,775  8,569,508  9,071,409 
 16,679,444 15,347,734  15,643,133  14,191,531 
หกั  ดอกเบียรอตดัจ่าย (1,036,311) (1,156,203)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 15,643,133 14,191,531  15,643,133  14,191,531 

 
     2560  2559 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี       
ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  7,073,625  5,120,122 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     8,569,508  9,071,409 
     15,643,133  14,191,531 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หน่วย : บาท 
 จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่าย 
 2560  2559  2560  2559 

ไม่เกินหนึงปี 4,484,117 2,838,993  4,186,295  2,569,426 
เกินหนึงปีและไม่เกินหา้ปี 4,118,133 3,771,847  3,943,170  3,613,613 
 8,602,250 6,610,840  8,129,465  6,183,039 
หกั  ดอกเบียรอตดัจ่าย (472,785) (427,801)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 8,129,465 6,183,039  8,129,465  6,183,039 

      
   2560  2559 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี       
ส่วนของหนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  4,186,295  2,569,426 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     3,943,170  3,613,613 
     8,129,465  6,183,039 

17. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน ซึงจดัเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
หลงัจากออกจากงานเมือเกษียณอายดุงักล่าวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,193,315  3,290,832  3,545,001  1,485,166 
ตน้ทุนดอกเบีย 3,102,935  3,153,669  2,345,259  2,392,088 
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,261,904  (114,052)  7,454,823  (859,261) 
 14,558,154  6,330,449  13,345,083  3,017,993 
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การเปลียนแปลงในประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม                 
มีดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกมา 126,295,468 142,397,579 100,436,226 115,391,173 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,193,315 3,290,832 3,545,001 1,485,166 
ตน้ทุนดอกเบีย 3,102,935 3,153,669 2,345,259 2,392,088 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม     

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,261,904 (114,052) 7,454,823 (859,261) 
ผลประโยชน์พนกังานทีถึงกาํหนด     

ชาํระภายในหนึงปี  (19,289,415) (9,885,180) (13,286,008) (7,800,860) 
ผลประโยชน์ทีจ่าย (9,885,180) (22,432,560) (7,800,860) (17,972,940) 

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกไป 111,679,027 116,410,288 92,694,441 92,635,366 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสําคญัทีใชใ้นการคาํนวณประมาณการ
หนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.93  2.82 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 5 
 ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ 0 - 5  5 
ราคาทองคาํต่อหนึงบาท 19,900  - 
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ 3  - 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซึ งมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2560 มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด   
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 9.21 7.78 
อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1 (8.01) (6.72) 

   อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 5.25 4.61 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - เพิมขึนร้อยละ1 (4.71) (4.12) 

   อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน   
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (7.96) (6.68) 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 8.95 7.56 

   อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ   
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ - ลดลงร้อยละ 1 (0.34) (0.32) 
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ - เพิมขึนร้อยละ1 0.39 0.36 

18. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานโดยหกัจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ ง
และบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ งและไดจ้ดทะเบียนกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนสํารอง
เลียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ (พ.ศ. 2530) 

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินส่วนทีบริษัทและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
สาํรองเลียงชีพ ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมมีจาํนวน 16.03 ลา้นบาท และ 15.88 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินส่วนทีบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ  
ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบเฉพาะกิจการมีจาํนวน 12.87 ลา้นบาท และ 12.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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19. รายได้อืน 

รายไดอื้น สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559 

ดอกเบียรับ 60,773,408 62,424,265 57,314,465 59,541,452 
ค่าเช่ารับ 6,397,434 5,639,994 19,284,561 18,972,609 
เงินปันผลรับ - - 15,837,440 10,837,500 
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 20,367,959 276,233,462 20,367,959 276,233,462 
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,541,487 4,990,851 1,202,099 1,942,576 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ - 23,038,899 - 23,135,930 
อืนๆ 19,108,918 26,150,437 15,804,539 21,901,283 

 113,189,206 398,477,908 129,811,063 412,564,812 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (118,533,738)  (234,538,517) (103,557,681) (215,518,054) 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปทีซือ 302,780,378  258,936,974 - - 
วตัถุดิบทีใชไ้ป 7,422,955,398  8,239,469,971 7,400,357,356 8,223,202,464 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 581,828,264  525,467,074 514,086,991 457,952,998 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 176,835,722  149,278,482 162,199,435 137,586,032 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6,646,777  82,732 6,377,202 82,732 
หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (2,527,397)  2,374,784 (2,642,192) 2,418,506 
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21. ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 

ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

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) 

22. การจดัการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง
ของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน 

บริษทัมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพือรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการใหมี้ระดบัทุนเพียงพอสําหรับ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านัน 

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไว ้
เป็นทุนสาํรองไมน่้อยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนี จะนาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้

24. เงินปันผล 
เมือวนัที  29 มีนาคม 2560 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิน 1,871.09 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 
2559 ในส่วนทีไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลนี ไดจ่้ายแลว้
ในเดือนเมษายน 2560 

เมือวนัที  29 มีนาคม 2559 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2558 
ในส่วนทีไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลนี ไดจ่้ายแลว้ใน
เดือนเมษายน 2559 
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ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
ชือบริษัท วันทีประชุม บาทต่อหุ้น เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามญั  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่ม ี รวม 
   บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 11 เม.ย. 2560 1.70 10.84  10.41  21.25 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 26 เม.ย. 2560 10.00 5.00            -  5.00 
   15.84  10.41  26.25 

ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัย่อยแห่งหนึ งไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ให้แก่
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : ล้านบาท 
ชือบริษัท วันทีประชุม บาทต่อหุ้น เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามญั  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่ม ี รวม 
   บริษัทใหญ่  อาํนาจควบคุม   

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

25. รายการกบักจิการทีเกียวข้องกนั 
รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี  
25.1 เงินลงทุน 

25.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
      เงินลงทุน   

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
  ความสัมพันธ์  เงินลงทุน      

    ร้อยละ     
บริษทัร่วม         

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้ 200,000,000 49.00 98,000,000 135,961,629 - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

      เงินลงทุน   

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
  ความสัมพันธ์  เงินลงทุน      

    ร้อยละ     
บริษทัร่วม         

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้ 200,000,000 49.00 98,000,000 135,676,493 - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไมมี่สาระสาํคญั 
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ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 285,136  285,108 

25.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ  วธีิราคาทุน 
  ความสัมพันธ์   (โดยทางตรงและทางอ้อม)  2560  2559 
   2560 2559 2560 2559     

บริษัทย่อย           
บริษทั เอ็น.ไอ.เอม็. จาํกดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี ผูถื้อหุ้น 125,000 125,000 51.00 51.00  63,750  63,750 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริการบรรจุและ          
 ผสมเคมีเกษตร ผูถื้อหุ้น 50,000 50,000 99.99 99.99  49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited  ผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ ย ผูถื้อหุ้น 439,106 105,335 99.99 99.99  439,106  105,335 

        552,855  219,084 

เมือวนัที  3 ตุลาคม 2559 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของ TCCC Myanmar Limited โดยมีทุน 
จดทะเบียนจาํนวนทั งสิน 12.50 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ งเป็นบริษทัย่อยทีจดัตังขึนใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพือประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมี
สูตรต่างๆ บริษทัไดช้าํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ในปี 2560 

25.2 รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
25.2.1 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ชือบริษทั ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีการค้า         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 100,824  212,198  -  - 

         

ลูกหนีอืน         
บริษทั เอน็.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  880,641  777,491 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  104,328  87,008 

  -  -  984,969  864,499 

         
เจ้าหนีการค้า         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 6,569,686  8,554,194  -  - 

         
เจ้าหนีอืน         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         
(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 216,729  210,389  198,539  192,199 
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25.2.2 รายการคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ชือบริษทั ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
รายได้จากการขายและการให้บริการ         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุน้ใหญ่ 9,195,702  8,129,782  -  - 
         
รายได้อืน         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  13,978,060  12,889,973 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  90,249  74,242 

  -  -  14,068,309  12,964,215 
         

รายได้เงินปันผล         
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  10,837,500  10,837,500 
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,999,940  - 

  -  -  15,837,440  10,837,500 
         
ค่าซือ         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุน้ใหญ่ 13,869,767  12,476,272  -  - 
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  2,846 

  13,869,767  12,476,272  -  2,846 

     
ค่าซือสินทรัพย์         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         
(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,601,000  -  4,601,000  - 

        

ค่าใช้จ่ายอืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,442,600  2,359,500  2,226,600  2,155,500 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสัน กรรมการ 46,416,819  44,968,690  46,044,819  44,596,690 

การซือจากกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ราคาและเงือนไขเป็นไปตามทีตกลงกนัระหว่างผูซื้อกบัผูข้าย
โดยอิงตามราคาตลาด 

26. สัญญาทีสําคญั 
26.1 สญัญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 

บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึ งในประเทศญีปุ่น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้1 ปี 
และต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะแสดงเจตนาทีจะไม่ต่อสัญญา 
ทังนี จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวนัหมดอายุของ
สญัญา 
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26.2 สญัญาทีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน 

บริษัทได้ทําสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหนึ งโดยบริษัทจะได้รับ
คาํปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ทีปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราทีระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละเดือน ซึ งระยะเวลาในการจ่ายจะเริมเมือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จและ
จะจ่ายบางส่วนของมูลค่าทีประหยดัไดต้ามสัญญา Energy Performance Contract 

27. ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
27.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นจาํนวนเงิน 

63.63 ลา้นบาท และ 97.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ งมีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 
จาํนวน 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 10.21 ลา้นบาท) (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 

27.2 ณ วนัที  31 ธันวาคม บริษทัและบริษัทย่อยไดเ้ช่าอาคารสํานักงาน คลงัสินคา้ ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาํนกังานตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึ งเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปนี  

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ภายใน 1 ปี 39,808,755 24,133,281 33,534,420 21,659,385 
1 - 5 ปี 26,706,206 20,887,945 23,712,458 15,462,149 

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

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ดาํเนินงานในงบการเงินรวมจาํนวน 46.56 ลา้นบาท และ 36.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จาํนวน 42.33 ลา้นบาท และ 34.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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27.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกูยื้มระยะสัน รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนงัสือคําประกนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 วงเงินสินเชือคงเหลือทียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 
 สกลุเงนิ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2560 2559 2560 2559 
วงเงินสินเชือ* บาท 11,267.39 11,595.29 11,077.53 11,401.16 
 ดอลลาร์สหรัฐ 30.00 22.14 30.00 22.14 
 ยโูร 0.04 - - - 
สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,502.62 2,590.36 2,482.62 2,571.95 
 ดอลลาร์สหรัฐ 157.39 154.81 151.35 148.25 
หนงัสือคําประกนั  บาท 91.34 91.34 91.34 91.34 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 วงเงินสินเชือของบริษทัและบริษทัย่อยมีการคําประกนั
โดยการจดจาํนองทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

*  บริษทัและบริษทัย่อยสามารถทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเชือสําหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทของธนาคารนัน 

27.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคําประกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
มีดงัต่อไปนี  

 หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
หนงัสือคําประกนัไฟฟ้า 8,830,500  8,830,500 8,655,500 8,655,500 

27.5 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 10.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ลา้นยูโร (หรือเทียบเท่า 340.42 ลา้นบาท) 
และ 7.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ลา้นยูโร (หรือเทียบเท่า 289.46 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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28. ข้อมลูเกียวกบัการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตนาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง  ๆโดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัใน
การนาํเขา้และจาํหน่ายสารละลาย เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม สียอ้มผา้ เมด็พลาสติก บริการใหเ้ช่าและอืน  ๆบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีมีสาระสาํคญัเพียงส่วนงานเดียวทีดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตามส่วน
งานทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 ค่าขายและ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ทีใช้ 
 รายได้อืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

      
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ยเคมีเกษตร  11,019,802,064   

  - รายไดอ้ืนๆ 129,811,063   
 11,149,613,127 2,374,502,987 10,808,960,742 
บริการใหเ้ช่า 121,269,632  36,909,004 233,684,551 
อืนๆ 412,034,019  12,937,396 671,205,463 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (29,620,613)    
รวมรายได ้ 11,653,296,165    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   2,424,349,387  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (483,035,636)  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม   1,941,313,751  
   11,713,850,756 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน    (515,878,321) 
สินทรัพยร์วม    11,197,972,435 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (14,493,421)  
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

   
(35,094,193) 

 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่   1,891,726,137   
สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560    11,197,972,435 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตามส่วนงาน
ทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 ค่าขายและ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ทีใช้ 
 รายได้อืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

      
บริษทัใหญ่ - ปุ๋ยเคมีเกษตร  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 336,877,170  14,084,014 343,776,959 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (25,098,775)    
รวมรายได ้ 12,680,323,222    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   2,890,550,033  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (574,411,799)  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม   2,316,138,234  
   11,490,062,082 
หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน    (182,272,143) 
สินทรัพยร์วม    11,307,789,939 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (10,550,312)  
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

   
1,328,195 

 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่   2,306,916,117   

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559    11,307,789,939 
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29. การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน 

29.1 ความเสียงเกียวกบัสินเชือ 
ความเสี ยงเกียวกับสินเชือ หมายถึง ความเสี ยงจากการที คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้กําหนดใน
สญัญา ซึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่า
สูงสุดของความเสียงทีเกียวกบัสินเชือของบริษทัและบริษทัยอ่ย ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัของ
สินเชือ ซึ งเกิดขึนจากลูกหนี การคา้มีไม่มาก เนืองจากมีลูกหนี ส่วนใหญ่กระจายอยูข่องภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย 

29.2 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบี ย 
ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบี ยเกิดจากการทีอตัราดอกเบี ยจะเปลียนแปลง ซึ งก่อให้เกิดผลเสียหาย 
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีทีอตัราดอกเบียสูงขึนอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เนืองจากบริษทัมีเงินกูย้ืมในจาํนวนทีมีสาระสาํคญั 

29.3 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

งบการเงนิรวม 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,679,930 4,679,930 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 973,265 973,265 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 713,539 713,539 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน    มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

จากสถาบนัการเงิน 9,461 9,461 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หนีการคา้ 361,322 361,322 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 15,643 14,401 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงนิรวม (ตอ่) 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,091,852 6,091,852 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 252,242 252,242 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 736,896 736,896 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน    มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

จากสถาบนัการเงิน 10,843 10,843 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หนีการคา้ 371,544 371,544 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 14,192 12,823 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,476,263 4,476,263 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 800,000 800,000 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 649,556 649,556 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เจา้หนีการคา้ 334,200 334,200 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 8,129 7,494 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ตอ่) 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,999,577 5,999,577 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 100,000 100,000 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 672,806 672,806 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เจา้หนีการคา้ 351,371 351,371 ลาํดบั 2 มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 6,183 5,691 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

29.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
สญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศใน
บางส่วน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากบัธนาคาร
โดยรายละเอียดตามสัญญาดงักล่าว มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถัวเฉลีย
ตามสัญญา 

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 16,150,805 32.8037 13 - 272 (2,120,341) 

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 

 ยโูร 109,967 39.7764 8 - 272 17,371 
 เยน 20,993,000 0.3106 173 (398,447) 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,460,247 33.0740 6 - 151 (635,993) 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ทีสามารถสังเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคูส่ญัญาต่าง ๆ 
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หน่วย : บาท 

สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 
 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถัวเฉลีย

ตามสัญญา 
ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม 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 

หน่วย : บาท 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงนิ อตัราถัวเฉลีย
ตามสัญญา 

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,642,270 32.7750 67 - 160 1,973,469 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 6,003,083 35.4191 63 - 168 (1,553,128) ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ทีสามารถสังเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคูส่ญัญาต่าง ๆ 
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สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ งส่วนหนึ ง
อยู่ภายใตส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือบริหารความเสียงเกียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนี  

 หนีสินเงินตราต่างประเทศ 
 สกุลเงิน จํานวนเงิน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 8,239,557 
 ยโูร 6,224 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 851,547 

   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559   
บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 7,862,105 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 658,185 

 
 

 สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ 
 สกุลเงิน จํานวนเงิน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,980,236 
 จ๊าต 3,896,827 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 3,973,436 
 จ๊าต 6,605,491 

   
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 6,161,389 
 จ๊าต 2,480,768 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 360,986 
 จ๊าต 954,400 
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30. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั (ดูหมายเหตุขอ้ 2) การจดัประเภทรายการดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นตามทีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปนี  

   จํานวนเงิน (พันบาท) 
รายการ การแสดงรายการ 

ทีแสดงไว้เดิม 
การแสดงรายการ 
ในงวดปัจจุบัน 

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

ประมาณการหนี สิน
หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์
พนกังาน 

ประมาณการหนี สินไม่
หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

ประมาณการหนี สิน
หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน  

9,885 7,801 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีจาก
ผลการดาํเนินงานของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.0 บาท รวมเป็นเงินทังสินประมาณ 1,169.4 ลา้นบาท 
ทังนี การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะไดน้ําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
เพือพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

32. การอนุมัตงิบการเงิน 
งบการเงินนี ไดร้ับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมือวนัที  
23 กุมภาพนัธ์ 2561 
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Notes

2017 2016 2017 2016

ASSETS

CURRENT  ASSETS

Cash and cash equivalents 4.1 4,679,930,268 6,091,851,792 4,476,262,954 5,999,576,963

Current investments 5 973,265,077 252,242,235 800,000,000 100,000,000

Trade and other current receivables 6 794,665,339 819,627,960 725,020,173 751,955,229

Inventories 7 and 15 2,042,056,065 1,678,289,552 1,935,604,557 1,594,462,555

Other current assets 588,343 531,188 515,901 447,489

Total Current Assets 8,490,505,092 8,842,542,727 7,937,403,585 8,446,442,236

NON-CURRENT  ASSETS

Investment in an associate 25.1.1 135,961,629 135,676,493 98,000,000       98,000,000       

Investments in subsidiaries 25.1.2 - - 552,854,981 219,084,137

Investment properties 8 25,810,280        28,648,424        25,810,280 28,648,424

Property, plant and equipment 9 1,866,232,786 1,616,115,105 1,606,459,965 1,544,056,490

Leasehold right 10 82,897,544 93,344,045 - -

Intangible asset 11 547,564,681 545,900,757 545,900,757 545,900,757

Deferred tax assets 12 42,984,664 41,027,836 37,733,111 35,678,908

Other non-current assets 6,015,759 4,534,552 4,798,063 4,526,902

Total Non-current Assets 2,707,467,343 2,465,247,212 2,871,557,157 2,475,895,618

TOTAL  ASSETS 11,197,972,435 11,307,789,939 10,808,960,742 10,922,337,854

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,  2017

UNIT : BAHT

SEPARATE
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Notes

2017 2016 2017 2016

CURRENT  LIABILITIES 

Bank overdrafts and short-term borrowings

from financial institutions 13 9,460,963 10,842,549 - -

Trade and other current payables 14 and 15 898,215,444 886,550,472 820,827,047 836,236,916

Current portion of liabilities under 

finance lease agreements 16 7,073,625 5,120,122 4,186,295 2,569,426

Current income tax payable 218,913,530 376,405,183 214,486,678 373,319,689

Current provision for 

employee benefit 17 19,289,415 9,885,180 13,286,008 7,800,860

Other current liabilities 31,606,804 26,154,418 15,591,627 15,528,872

Total Current Liabilities 1,184,559,781 1,314,957,924 1,068,377,655 1,235,455,763

NON-CURRENT  LIABILITIES 

Liabilities under finance lease agreements 16 8,569,508 9,071,409 3,943,170 3,613,613

Deferred tax liabilities 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

Non-current provision for employee benefit 17 111,679,027 116,410,288 92,694,441 92,635,366

Other non-current liabilities 15,845,441 14,753,620 15,545,441 10,744,620

Total Non-current Liabilities 252,702,555 256,843,896 221,363,203 216,173,750

TOTAL  LIABILITIES 1,437,262,336 1,571,801,820 1,289,740,858 1,451,629,513

FINANCIAL  STATEMENTSFINANCIAL  STATEMENTS

    LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2017

CONSOLIDATED SEPARATE
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Notes

2017 2016 2017 2016

(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

SHARE  DISCOUNT  ON  ORDINARY  SHARES  21 (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)

RETAINED  EARNINGS

Appropriated 

Legal reserve 23 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

Unappropriated 7,820,018,186 7,764,282,874 7,633,233,185 7,584,721,642

OTHER   COMPONENTS  

OF  SHAREHOLDERS’  EQUITY (33,765,998) 1,328,195 - -

TOTAL  ATTRIBUTIONS  TO  OWNERS  

OF  THE  PARENT 9,672,238,887 9,651,597,768 9,519,219,884 9,470,708,341

NON-CONTROLLING  INTERESTS 88,471,212          84,390,351          - -

TOTAL  SHAREHOLDERS’   EQUITY 9,760,710,099 9,735,988,119 9,519,219,884 9,470,708,341

TOTAL  LIABILITIES  

11,197,972,435 11,307,789,939 10,808,960,742 10,922,337,854

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTS

LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY 

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2017
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Notes

2017 2016 2017 2016

Revenues from sales 11,426,252,444 12,168,924,109 11,019,802,064 11,839,942,948

Revenues from services 113,569,379 112,636,097 - -

Costs of the sales of goods (8,488,272,555) (9,026,581,746) (8,170,048,249) (8,764,583,210)

Costs of the rendering of services (51,557,522) (58,001,469) - -

Gross profit 2,999,991,746 3,196,976,991 2,849,753,815 3,075,359,738

Other income 19 113,189,206 398,477,908 129,811,063 412,564,812

Profit before expenses 3,113,180,952 3,595,454,899 2,979,564,878 3,487,924,550

Selling expenses (303,479,163) (369,713,322) (275,505,611) (340,038,164)

Administrative expenses (319,191,850) (284,259,447) (252,212,841) (239,842,967)

Managements’ remuneration 25.2.2 (46,416,819) (44,968,690) (46,044,819) (44,596,690)

Other expenses (9,676,153) - (6,866,407) -

Total Expenses (678,763,985) (698,941,459) (580,629,678) (624,477,821)

Profit before finance costs and income tax expense 2,434,416,967 2,896,513,440 2,398,935,200 2,863,446,729

Finance costs (3,090,812) (6,362,567) (1,425,086) (4,220,760)

Share of profit from investment in an associate 25.1.1 285,136 285,108 - -

Profit before tax expense 2,431,611,291 2,890,435,981 2,397,510,114 2,859,225,969

Tax expense 12 (484,488,017) (574,388,989) (471,949,695) (565,774,133)

Profit for the year 1,947,123,274 2,316,046,992 1,925,560,419 2,293,451,836

CONSOLIDATED SEPARATE

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2017

UNIT : BAHT

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS
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Notes

2017 2016 2017 2016

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

Component of other comprehensive income 

  that will be reclassified to profit and loss

Exchange differences on translation of financial statements

of foreign subsidiary (35,094,193) 1,328,195 - -

Components of other comprehensive income 

  that will not be reclassified to profit and loss

Gains (losses) on remeasurements of 

  defined benefit plans 17 (7,261,904) 114,052 (7,454,823) 859,261

Income tax relating to component of 

  other comprehensive income that will be 

  classified to profit or loss 12 1,452,381 (22,810) 1,490,965 (171,852)

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

FOR  THE  YEAR - NET  OF  INCOME  TAX (40,903,716) 1,419,437 (5,963,858) 687,409

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEAR 1,906,219,558 2,317,466,429 1,919,596,561 2,294,139,245

PROFIT  ATTRIBUTABLE  TO

Owners of parent 1,932,399,217 2,305,514,875 - -

Non-controlling interests 14,724,057 10,532,117 - -

1,947,123,274 2,316,046,992 - -

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

ATTRIBUTABLE  TO

Owners of parent 1,891,726,137 2,306,916,117 - -

Non-controlling interests 14,493,421 10,550,312 - -

1,906,219,558 2,317,466,429 - -

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE BAHT 3.30                    3.94                    3.29                    3.92                    

WEIGHTED  AVERAGE  NUMBER  

OF  ORDINARY  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

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2017

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE

SHARES

FINANCIAL  STATEMENTS
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Note

2017 2016 2017 2016

CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES

Profit before tax expense 2,431,611,291 2,890,435,981 2,397,510,114 2,859,225,969

Adjusted by

Doubtful accounts (reversal) (2,527,397) 2,374,784 (2,642,192) 2,418,506

Loss for diminution in value of inventories 6,646,777 82,732 6,377,202 82,732

Depreciation 174,926,443 149,035,988 162,199,435 137,586,032

Reversal of a allowance for impairment

on investment properties -               (21,400,000) -               (21,400,000)

Amortization - Leasehold right 1,864,816 242,494 -               -               

Amortization - Intangible assets 44,463 -               -               -               

Gain on sales of investment properties (20,367,560) (254,833,462) (20,367,560) (254,833,462)

Gain on sales of property, plant and equipment (1,202,498) (4,990,851) (1,202,498) (1,942,576)

Loss on write off property, plant and equipment 368,810 140 362,039 1

Employee benefit obligations expense 7,296,250 6,444,501 5,890,260 3,877,254

Share of profit from investment in an associate (285,136) (285,108) -               -               

Unrealized loss on exchange rate 7,188,035 5,135,883 6,506,153 5,172,428

Dividend income -               -               (15,837,440) (10,837,500)

Interest income (60,773,407) (62,424,265) (57,314,465) (59,541,452)

Interest expenses 1,232,613 1,572,362 388,108 453,476

Profit from operations before change current in operating

assets and liabilities 2,546,023,500 2,711,391,179 2,481,869,156 2,660,261,408

(Increase) decrease in trade and other current receivables 27,595,824 (100,024,766) 29,321,452 (97,926,400)

Increase in inventories (370,413,290) (133,716,953) (347,519,204) (109,175,189)

(Increase) decrease in other current assets (57,155) 2,273,351 (68,412) 2,209,938

Increase in other non-current assets (1,481,207) (774,845) (271,161) (774,845)

Increase (decrease) in trade and other current payables (11,304,479) 143,361,981 (22,772,103) 136,270,837

Decrease in other current liabilities (3,010,510) (605,640) (7,581,294) (1,377,114)

Cash paid for provision for employee benefit (9,885,180) (22,432,560) (7,800,860) (17,972,940)

Increase in other non-current liabilities 1,091,821 3,817,000 4,800,821 3,445,000

Cash received from operations 2,178,559,324 2,603,288,747 2,129,978,395 2,574,960,695

Cash paid for income tax (642,484,117) (369,498,655) (631,345,944) (360,914,306)

Net cash provided by operating activities 1,536,075,207 2,233,790,092 1,498,632,451 2,214,046,389

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2017

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE
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Note

2017 2016 2017 2016

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

Increase in temporary investments (721,022,842) (88,080,843) (700,000,000) (100,000,000)

Cash paid for purchase of investments -               -               (333,770,844) (105,334,737)

Cash received from sales of investment properties 23,605,704 524,560,609 23,605,704 524,560,609

Cash payment for purchase of investment properties (400,000) (1,165,290) (400,000) (1,165,290)

Cash payments for purchase property, plant and equipment (403,434,605) (308,829,065) (214,011,500) (303,873,801)

Proceeds from sales of property, plant and equipment 4,693,774 5,501,836 4,159,495 2,444,281

Cash payments for purchase intangible assets (1,706,469) -               -               -               

Cash payment for purchase leasehold right -               (93,586,539)         -               -               

Dividend received from an subsidiary -               -               15,837,440 10,837,500

Interest received 60,524,730 63,313,334 57,427,390 59,853,384

Net cash provided by (used in) investing activities (1,037,739,708) 101,714,042 (1,147,152,315) 87,321,946

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Cash payment for bank overdrafts and short-term

borrowings from financial institutions (1,342,314) (11,640,023) -               -               

Cash payments for liabilities under

finance lease agreements (7,137,332) (6,033,469) (3,654,593) (2,621,545)

Interest paid (1,232,613) (1,572,362) (388,108) (453,476)

Dividend paid (1,870,751,444) (877,071,102) (1,870,751,444) (877,071,102)

Dividends paid - Subsidiaries (10,412,560) (10,412,500) -               -               

Net cash used in financing activities (1,890,876,263) (906,729,456) (1,874,794,145) (880,146,123)

Exchange rate differences 

on translation of financial statements 

of foreign subsidiary (19,380,760) 1,328,195 -               -               

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (1,411,921,524) 1,430,102,873 (1,523,314,009) 1,421,222,212

Cash and cash equivalents as at January 1, 6,091,851,792 4,661,748,919 5,999,576,963 4,578,354,751

Cash and cash equivalents as at December 31, 4.1 4,679,930,268 6,091,851,792 4,476,262,954 5,999,576,963

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2017

UNIT : BAHT
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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,  2017 

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 with its office located at Lot No. C-15 & C-18 Thilawa SEZ 

zone A, Yangon Region, the republic of the union of Myanmar. In order to 

be a producer, importer and dealer of various chemical fertilizer compound. 

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 2016) 

“Presentation of Financial Statements”, which was effective for financial periods 

beginning on or after January 1, 2017 onward, and the Regulation of The Stock 

Exchange of Thailand (SET) dated October 2, 2017, regarding the preparation and 

submission of financial statements and reports for the financial position and results 

of operations of the listed companies B.E. 2560 and the Notification of the 

Department of Business Development regarding “The Brief Particulars in the 

Financial Statements (No.2) B.E. 2559” dated October 11, 2016 (see Note 30). 
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2.3 The financial statements have been prepared under the historical cost convention 

except as disclosed in the significant accounting policies. 

2.4 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the 

current period financial statements. 

2.4.1) During the period, the Group and the Company has adopted the revised and 

new financial reporting standards issued by the Federation of Accounting 

Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 

January 1, 2017. These financial reporting standards were aimed at 

alignment with the corresponding International Financial Reporting 

Standards, with most of the changes directed towards revision of wording 

and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance 

to users of standards. The adoption of these financial reporting standards 

does not have any significant impact on the Group’s and the Company’s 

financial statements. 

2.4.2) Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not 

yet effective 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification 

regarding 56 Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) that will be 

effective for the financial statements for the period beginning on or after 

January 1, 2018 onwards, which has been announced in the Royal Gazette 

on September 26, 2017. These financial reporting standards were aimed at 

alignment with the corresponding International Financial Reporting 

Standards, with most of the changes directed towards revision of wording 

and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance 

to users of standards. 

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 has 

assessed the impact of these TFRSs and considered that the adoption of 

these financial reporting standards does not have any significant impact on 

the financial statements of the Group and the Company in the period of 

initial application. 

2.5 The consolidated financial statements include the account balances of the Company 

and its subsidiaries, after eliminating intercompany transactions and balances for the 

year ended December 31, The Company’s holdings in subsidiaries are as follows: 

 2017  2016 

 % 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 99.99 
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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 Current investments 

Current 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. 

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 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 by the 

Group and the Company, 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 comprehensive income immediately. 
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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. 

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 by the Group and the Company as 

expense in the statement of 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 
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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 the 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 

the 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 the 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 the Company recognize an impairment loss as expense in the 

statement of comprehensive income. 

Reversal of an impairment loss 

The Group and the 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 comprehensive income. 

The Group and the 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. 
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3.11 Provision for employee benefit  

Provision for employee benefit 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 comprehensive income. 

3.12.2 The Group and the 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 

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 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. 
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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 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 the 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 

comprehensive income. 

3.15 Provident Fund 

The contribution for employee provident fund is recorded as expense when incurred. 

3.16 Taxation 

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 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 tax 

expense and deferred income tax. 
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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 by the Group and the 

Company 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 by the Group and the 

Company 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. 

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 the financial statements is determined on such a basis, except 

for leasing transactions that are within the scope of TAS 17 (Revised 2016), and 

measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as 

net realizable value in TAS 2 (Revised 2016) or value in use in TAS 36 (Revised 2016). 
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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. 

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 

 2017  2016 2017  2016 

       

Cash on hand 992,406 733,700 574,298 435,199 

Bank deposits in savings and      

current accounts 2,075,876,146 2,475,585,415 1,872,938,940 2,383,939,048 

Cheque on hand 3,059,700 15,530,661 2,747,700 15,200,700 

Time deposits with maturity      

not more than 3 months      

(interest rates 1.15 - 1.35% p.a.) 2,600,002,016 3,600,002,016 2,600,002,016 3,600,002,016 

 4,679,930,268 6,091,851,792 4,476,262,954 5,999,576,963 
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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 

 2017  2016 2017  2016 

Payables-Assets acquisition 

brought forward 

 

9,770,883 

 

55,436,739 

 

9,767,867 

 

55,434,651 

Add Purchases of fixed assets 436,037,875 268,433,624 227,921,946 259,095,252 

Less  Purchases of fixed assets      

under finance lease  

agreements 

 

(8,588,934) 

 

(5,270,415) 

 

(5,601,019) 

 

(888,235) 

Less  Cash payments (403,434,605) (308,829,065) (214,011,500) (303,873,801) 

Payables - Assets acquisition 

carried forward 

 

33,785,219 

 

9,770,883 

 

18,077,294 

 

9,767,867 

 
 

Liabilities under finance lease     

agreements (including current    

portion)    

Balance brought forward 14,191,531 14,954,585 6,183,039 7,916,349 

Add Purchases of fixed assets      

under finance lease  

agreements 

 

8,588,934 

 

5,270,415 

 

5,601,019 

 

888,235 

Less Cash payments (7,137,332) (6,033,469) (3,654,593) (2,621,545) 

Balance carried forward 15,643,133 14,191,531 8,129,465 6,183,039 

5. CURRENT  INVESTMENTS 

Current investments as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 

 Maturity  Interest rate Consolidated 

 Date (per annum) Financial Statements 

 2017  2016 2017  2016 2017  2016 

    % %    

Current investments Maturity date over  

3 months but less than 1 year 

 

1 - 1.50 

 

0.87 - 1.50 973,265,077 

 

252,242,235 

    

 Maturity  Interest rate Separate 

 Date (per annum) Financial Statements 

 2017  2016 2017 2016 2017  2016 

    % %    

       

Current investments Maturity date over       

 3 months but less than 1 year 1.38 1.40 800,000,000  100,000,000 
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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 

 2017  2016 2017  2016 

     

Trade receivables 713,539,372 736,895,612 649,555,897 672,805,612 

Other receivables 25,913,477 31,361,929 26,861,225 32,211,918 

Prepaid expenses 45,838,674 42,046,922 40,175,053 38,200,326 

Accrued income  8,506,384 8,093,367 7,734,998 7,659,862 

Advance payments 867,432 1,230,130 693,000 1,077,511 

 794,665,339 819,627,960 725,020,173 751,955,229 

6.2 Trade receivables as at December 31, are classified by aging as follows: 

Unit : Baht 

 Consolidated 

Financial  Statements 

Separate  

Financial  Statements 

 2017  2016 2017  2016 

     

Number of trade receivables 421  476  152  183 

     

Other companies  

Current 700,552,915 688,383,926 638,068,392 625,760,727 

Overdue     

Less than or up to 3 months 19,668,029 55,302,166 18,252,745  54,652,370 

More than 3 months up to 6 months 252,700 604,892 -  - 

More than 6 months up to 12 months 70,000 2,892,138 -  2,814,635 

More than 12 months 28,176,890 27,309,675 27,516,551  26,501,864 

 748,720,534 774,492,797 683,837,688  709,729,596 

     

Related companies     

Current 100,824 212,198 - - 

 100,824 212,198 - - 

 748,821,358 774,704,995 683,837,688 709,729,596 

Less Allowance for doubtful  

 accounts 

 

(35,281,986) 

 

(37,809,383) 

 

(34,281,791) 

 

(36,923,984) 

 713,539,372 736,895,612 649,555,897 672,805,612 
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7. INVENTORIES 

Inventories as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 

 Consolidated 

Financial  Statements 

Separate  

Financial  Statements 

 2017  2016 2017  2016 

        

Finished products 908,531,701 760,565,256 828,752,677 727,879,494 

Work in process 27,276,371 56,709,078 24,633,249 21,948,751 

Raw materials 844,602,724 607,071,588 839,008,501 602,979,700 

Supplies 65,566,391 53,873,037 56,545,989 45,943,760 

Goods in transit 203,586,249 200,931,187 193,901,937 196,571,444 

 2,049,563,436 1,679,150,146 1,942,842,353 1,595,323,149 

Less  Allowance for diminution     

in value of  inventories (7,507,371) (860,594) (7,237,796) (860,594) 

 2,042,056,065 1,678,289,552 1,935,604,557 1,594,462,555 

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the consolidated financial 

statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 are Baht 8,481.62 million and 

Baht 9,026.50 million, respectively.  

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the separate financial 

statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 are Baht 8,163.67 million and 

Baht 8,764.50 million, respectively. 

For the years ended December 31, 2017 and 2016, cost of inventories of the Company and its 

subsidiaries recognized loss on diminution in value of inventories of Baht 6.65 million and 

Baht 0.08 million, respectively, as costs of the sales of goods in the consolidated financial 

statements. 

For the years ended December 31, 2017 and 2016, cost of inventories of the Company 

recognized loss diminution in value of inventories of Baht 6.38 million and Baht 0.08 million, 

respectively, as costs of the sales of goods in the separate financial statements. 

As at December 31, 2017 and 2016, 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 202.62 million and Baht 218.31 million, respectively (see Note 15). 
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8. INVESTMENT  PROPERTIES 

Investment properties are as follows: 

Consolidated and Separate Financial Statements 

As at December 31, 2017      

     Unit : Baht

 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 

 2017   2017 

Cost 

Land  32,050,840 400,000 (3,238,143) 29,212,697 

Buildings 6,477,445 -  (6,477,445) - 

Total cost 38,528,285 400,000 (9,715,588) 29,212,697 

     
Accumulated depreciation     

Buildings  (6,477,444) - 6,477,444 - 

Total accumulated depreciation (6,477,444) - 6,477,444 - 

     

Less Allowance for impairment (3,402,417) - -  (3,402,417) 

Investment properties 28,648,424 25,810,280 

   

Fair value 83,384,593 89,590,250 

 

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 

     
Depreciation for the years ended December 31,    

2017    - 

2016    - 

As at December 31, 2017 and 2016, the Company’s investment properties in amounting 

of Baht 25.81 million and Baht 28.65 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. 
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9. PROPERTY,  PLANT  AND  EQUIPMENT 

Property, plant and equipment consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2017         

        Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Exchange   Balances as at 

 January 1,   (out) differences  December 31, 

 2017   on translation   2017 

    of financial   

    statements of    

    foreign   

 subsidiary 

Cost  

Land  293,349,876 -  -  -  -  293,349,876 

Land improvements 81,198,424 -  (4,663,587)  1,350,000  -  77,884,837 

Buildings 1,748,894,735 -  (1,830,433) 175,370,557  (6,865,946) 1,915,568,913 

Machinery and equipment 1,955,641,187 14,093,103  (50,025,147) 220,122,277 - 2,139,831,420 

Furniture and office equipment  276,465,223 15,755,711  (14,747,851) 83,010,645 (306,785) 360,176,943 

Vehicles 168,880,776 21,706,089  (13,507,316) 872,436  -  177,951,985 

Total cost 4,524,430,221 51,554,903  (84,774,334) 480,725,915 (7,172,731) 4,964,763,974 

       

Accumulated depreciation        

Land improvements (75,182,186) (1,200,521) 4,204,564 - - (72,178,143) 

Buildings  (1,316,105,652) (50,714,546) 1,683,700 - 29,157 (1,365,107,341) 

Machinery and equipment (1,557,011,136) (85,245,893) 48,178,015 - - (1,594,079,014) 

Furniture and office equipment  (220,401,206) (19,712,429) 14,438,301 - 9,908 (225,665,426) 

Vehicles (111,333,075) (18,053,054) 12,771,708 - - (116,614,421) 

Total accumulated depreciation (3,280,033,255) (174,926,443) 81,276,288 - 39,065 (3,373,644,345) 

       

Building under construction and        

equipment under installation 370,423,103 377,320,186 -  (477,238,929) - 270,504,360 

Machinery in transit 1,295,036 7,162,786 (362,039) (3,486,986) - 4,608,797 

Property, plant and equipment 1,616,115,105  1,866,232,786 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 

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 

      

Depreciation for the years ended December 31,      

2017     174,926,443 

2016     149,035,988 

     

Gross carrying amount of property, plant and equipment which     

are  fully depreciated and still in use as at December 31,     

2017     2,340,544,901 

2016     2,356,157,554 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2017       

      Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at 

 January 1,   (out) December 31, 

 2017   2017 

Cost      

Land  271,793,489 - - - 271,793,489 

Land improvements 73,035,449 - (4,663,588) 1,350,000 69,721,861 

Buildings 1,551,385,750 - (1,830,433) 14,490,331 1,564,045,648 

Machinery and equipment 1,853,201,386 12,877,340 (49,853,855) 217,242,621 2,033,467,492 

Furniture and office equipment  263,533,016 9,373,175 (13,882,076) 81,873,051 340,897,166 

Vehicles 118,242,852 18,718,174 (1,865,513) - 135,095,513 

Total cost 4,131,191,942 40,968,689 (72,095,465) 314,956,003 4,415,021,169 

      

Accumulated depreciation      

Land improvements (69,011,983) (695,802) 4,204,564 -  (65,503,221) 

Buildings  (1,135,921,399) (46,028,952) 1,683,700 -  (1,180,266,651) 

Machinery and equipment (1,467,220,538) (83,439,084) 48,006,727  -  (1,502,652,895) 

Furniture and office equipment  (208,862,193) (18,873,215) 13,574,841  -  (214,160,567) 

Vehicles (75,646,371) (13,162,382) 1,668,637  -  (87,140,116) 

Total accumulated depreciation (2,956,662,484) (162,199,435) 69,138,469  -  (3,049,723,450) 

     

Building under construction and      

equipment under installation 368,231,996 179,790,470 -  (311,469,016)  236,553,450 

Machinery in transit 1,295,036 7,162,786 (362,039)  (3,486,987)  4,608,796 

Property, plant and equipment 1,544,056,490  1,606,459,965 
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Separate Financial  Statements (Continued) 

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 

     

Depreciation for the years ended December 31,     

2017     162,199,435 

2016     137,586,032 

      

Gross carrying amount of property, plant and equipment which    

are fully depreciated and still in use as at December 31,     

2017     2,106,472,727 

2016     2,117,978,563 
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As at December 31, 2017 and 2016, 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 524.00 million and Baht 549.38 million, 

respectively. (see Note 27.3) 

As at December 31, 2017 and 2016, 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 24.62 million and Baht 27.69 million, respectively. (see 

Notes 13 and 27.3) 

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 

 2017  2016  2017  2016 

        

Cost - assets under finance lease agreement 28,637,591  27,620,331  15,889,666  11,343,667 

Less  Accumulated depreciation (10,184,215)  (9,899,494)  (6,191,135)  (4,542,492) 

Net book value 18,453,376  17,720,837  9,698,531  6,801,175 

10. LEASEHOLD  RIGHT 

Leasehold right as at December 31, consists of the following: 

As at December 31, 2017  

Unit : Baht 

 Consolidated Financial Statement 

 Balance as at  Increases  Exchange   Balance as at 

 January 1,    differences  December 31, 

 2017   on translation  2017 

    of financial   

    statements of    

    foreign   

    subsidiary   

Cost     

Leasehold right for land 93,586,539 - (8,684,632) 84,901,907 

Total Cost 93,586,539 - (8,684,632) 84,901,907 

    

Accumulated amortization    

Leasehold right for land (242,494) (1,864,816) 102,947 (2,004,363) 

Total Accumulated amortization (242,494) (1,864,816) 102,947 (2,004,363) 

Leasehold right 93,344,045   82,897,544 
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As at December 31, 2016  

Unit : Baht 

 Consolidated Financial Statement 

 Balance as at  Increases  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,  

2017 1,864,816 

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 2.62 million or equivalent to Baht 93.58 million. Such 

leasehold right will be expired on June 4, 2064. 

11. INTANGIBLE  ASSETS 

Intangible assets consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2017 

Unit : Baht 

 Balance   Increase   Total   Amortization  Exchange   Balance  

 as at         differences  as at  

 January 1,        on translation  December 31, 

 2017        of financial  2017 

   statements  

   of foreign 

   subsidiary 

    

Right for use of trademarks - net 545,900,757  -  545,900,757  -   -  545,900,757 

Right for use of software - net -  1,706,469  1,706,469  (44,463)   1,918  1,663,924 

 545,900,757  1,706,469  547,607,226  (44,463)   1,918  547,564,681 

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 

 

Amortization for the years ended December 31,         

2017        44,463 

2016        - 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2017 

Unit : Baht 

 Balance   Increase   Total   Amortization  Balance  

 as at         as at  

 January 1,        December 31, 

 2017        2017 
      

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, 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 

      

Amortization for the years ended December 31,        

2017        - 

2016        - 

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 8, 2018 and January 5, 2017, the appraisal values of the fair value of such 

right as at December 26, 2017 and December 30, 2016, respectively, by using the 

Discounted Cash Flow Approach are higher than the carrying values. 

For the year ended December 31, 2017 and 2016, sale under these trademarks were 

approximately 98% of the Company’s total revenue from sales.  

12. DEFERRED  INCOME  TAX  AND  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 

 2017  2016  2017  2016 

   
Deferred tax assets 42,984,664 41,027,836 37,733,111 35,678,908 

Deferred tax liabilities 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151 

ANNUAL REPORT 2017 199      



 

- 21 - 

 

 

Movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, are as 

follows: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2017        

       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  

 as at  profit or loss  Other  as at 

 January 1,    Comprehensive  December 31, 

 2017    Income (loss)  2017 

        

Allowance for doubtful accounts 7,561,877 (505,480) - 7,056,397 

Allowance for diminution in       

value of  inventories 172,118  1,329,356 - 1,501,474 

Provision for sale promotions 8,914,436  (265,672) - 8,648,764 

Allowance for impairment of      

investment properties 680,483  - - 680,483 

Provision for employee benefit  23,698,922 (1,614,816) 1,452,381 23,536,487 

Deferred benefits for energy saving - 1,561,059 - 1,561,059 

Total deferred tax assets  41,027,836  504,447 1,452,381 42,984,664 

     

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 

 

As at December 31, 2016        

       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  

 as at  profit or loss  Other  as at 

 January 1,    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 

Provision for employee benefit 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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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2017        

       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  

 as at  profit or loss  Other  as at 

 January 1,    Comprehensive  December 31, 

 2017    Income (loss)  2017 

        

Allowance for doubtful accounts 7,384,797 (528,439) - 6,856,358 

Allowance for diminution in value of inventories 172,118 1,275,441 - 1,447,559 

Provision for sale promotions 8,914,436 (265,672) - 8,648,764 

Allowance for impairment of investment properties 680,483 - - 680,483 

Provision for employee benefit 18,527,074 (1,479,151) 1,490,965 18,538,888 

Deferred benefit for energy saving - 1,561,059 - 1,561,059 

Total deferred tax assets  35,678,908 (563,238)  1,490,965  37,733,111 

     

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, 2016        

       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  

 as at  profit or loss  Other  as at 

 January 1,    Comprehensive  December 31, 

 2016    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 

Provision for employee benefit 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 

For the years ended December 31, 2017 and 2016, the Group and the Company have 

applied the tax rate of 20% for calculating tax expense and deferred income tax.  

For the years ended December 31, 2017 and 2016, the foreign subsidiary applied the tax 

rate of each country for calculating tax expense and deferred income tax. 
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Tax expense for the year ended December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 

 Consolidated   Separate 

 Financial Statements  Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Current tax expense     

in respect of the current period 484,992,464 568,182,388 472,512,933 559,954,751 

Deferred taxes relating to      

temporary differences (504,447) 6,206,601 (563,238) 5,819,382 

Tax expense 484,488,017 574,388,989 471,949,695 565,774,133 

   

Income tax relating to the components   

of other comprehensive income (loss)   

Deferred tax relating to actuarial    

gains (loss)  1,452,381 (22,810) 1,490,965 (171,852) 

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 

 2017  2016  2017  2016 

        

Profit before tax expense 2,431,611,291  2,890,435,981  2,397,510,114  2,859,225,969 

Income tax calculated at 20% 486,322,258 578,087,196 479,502,023 571,845,194 

Effect of transactions that are not    

taxable income and expenses (1,834,241) (3,698,207) (7,552,328) (6,071,061) 

Tax expense per the statement 

of profit or loss and other  

 

 

comprehensive income 484,488,017 574,388,989 471,949,695 565,774,133 

Tax income (tax expense) relating to the 

origination and reversal of temporary 

differences 504,447 (6,206,601) 563,238 

 

 

(5,819,382) 

Income tax per income tax return form 484,992,464 568,182,388 472,512,933 559,954,751 

 

% % % % 

Effective tax rate 19.95 19.66 19.71 19.58 
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13. 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 

 2017  2016  2017  2016 

        

Bank overdraft 9,460,963 10,842,549  -  - 

As at December 31, 2017 and 2016, 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). 

14. TRADE  AND  OTHER  CURRENT  PAYABLES 

Trade and other current payables as of December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 

 Consolidated   Separate 

 Financial Statements  Financial Statements 

 2017  2016 2017  2016 

        

Trade payables 361,321,815 371,543,949 334,200,284 351,371,292 

Other payables 95,783,354 59,477,343 94,732,383 58,563,559 

Accrued expenses  238,488,211 237,222,258 189,272,316 207,995,143 

Advance received from customers     

  (see Note 15) 72,027,008 80,739,667 72,027,008 80,739,667 

Deferred sales (see Note 15) 130,595,056 137,567,255 130,595,056 137,567,255 

 898,215,444 886,550,472 820,827,047 836,236,916 

15. 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. 

While inventories as at December 31, 2017 and 2016, have obligations totaling                 

Baht 202.62 million (comprised deferred sales of Baht 130.59 million and advance received 

from customers of Baht 72.03 million) and Baht 218.31 million (comprised deferred sales 

of Baht 137.57 million and advance received from customers of Baht 80.74 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). 
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16. 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  

 2017  2016  2017  2016 

       

Not later than 1 year 7,695,509 5,746,959  7,073,625  5,120,122 

Later than 1 year and not later than 5 years 8,983,935 9,600,775  8,569,508  9,071,409 

 16,679,444 15,347,734  15,643,133  14,191,531 

Less  Deferred interest (1,036,311) (1,156,203)  -  - 

Present value of minimum lease payments 15,643,133 14,191,531  15,643,133 14,191,531 

    

   2017  2016 

Presented in the statements of financial position as follows:    

Current portion of liabilities under finance lease agreements   7,073,625  5,120,122 

Liabilities under finance lease agreements   8,569,508  9,071,409 

  15,643,133  14,191,531 

Separate Financial Statements 

Unit : Baht 

 Minimum   Present value of minimum  

 lease payments  lease payments  

 2017  2016  2017  2016 

       

Not later than 1 year 4,484,117 2,838,993  4,186,295  2,569,426 

Later than 1 year and not later than 5 years 4,118,133 3,771,847  3,943,170  3,613,613 

 8,602,250 6,610,840  8,129,465  6,183,039 

Less  Deferred interest (472,785) (427,801)  -  - 

Present value of minimum lease payments 8,129,465 6,183,039  8,129,465  6,183,039 

     

   2017  2016 

Presented in the statements of financial position as follows:      

Current portion of liabilities under finance lease agreements   4,186,295  2,569,426 

Liabilities under finance lease agreements   3,943,170  3,613,613 

  8,129,465  6,183,039 
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17. PROVISION  FOR  EMPLOYEE  BENEFIT   

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 years ended 

December 31, are as follows: 

Unit : Baht 

 Consolidated  Separate  

 Financial Statements  Financial  Statements 

 2017  2016  2017  2016 

        

Current service cost 4,193,315 3,290,832 3,545,001 1,485,166 

Interest cost 3,102,935 3,153,669 2,345,259 2,392,088 

Actuarial (gains) loss 7,261,904 (114,052) 7,454,823 (859,261) 

 14,558,154 6,330,449 13,345,083 3,017,993 

Movements in employee benefit obligation for the years ended December 31, are as 

follows: 

Unit : Baht 

 Consolidated  Separate  

 Financial Statements  Financial  Statements 

 2017  2016  2017  2016 

        

Beginning provision for employee benefit  126,295,468 142,397,579 100,436,226 115,391,173 

Current service cost 4,193,315 3,290,832 3,545,001 1,485,166 

Interest cost 3,102,935 3,153,669 2,345,259 2,392,088 

Actuarial (gains) loss 7,261,904 (114,052) 7,454,823 (859,261) 

Current portion of employee benefit      

obligation (19,289,415) (9,885,180) (13,286,008) (7,800,860) 

Benefit paid (9,885,180) (22,432,560) (7,800,860) (17,972,940) 

Ending provision for employee benefit  111,679,027 116,410,288 92,694,441 92,635,366 

The principal actuarial assumptions used to calculate the provision for employee benefit as at 

December 31, are as follows: 

 Consolidated and Separate  

 Financial Statements 

 2017  2016 

 (% p.a.)  (% p.a.) 

    

Discount rate  2.93  2.82 

Turnover rate 0 - 6  0 - 5 

 Depend on range of  Depend on range of 

 employee age  employee age 

Salary increasing rate 0 - 5  5 

Gold price rate 19,900  - 

Future gold price growth 3  - 
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The sensitivity analysis of the above actuarial assumptions impacted in present value of 

the provision for employee benefit as at December 31, 2017 are as follows: 

Unit : Million Baht 

 Consolidated Separate 

 Financial Statements Financial Statements 

Discount rate   

Discount rate, decrease of 1 percent 9.21 7.78 

Discount rate, increase of 1 percent (8.01) (6.72) 
   

Turnover rates   

Turnover rates, decrease of 1 percent 5.25 4.61 

Turnover rates, increase of 1 percent (4.71) (4.12) 
   

Salary increasing rates   

Salary growth rates, decrease of 1 percent (7.96) (6.68) 

Salary growth rates, increase of 1 percent 8.95 7.56 
   

Future gold price rate   

Gold price growth rates, decrease of 1 percent (0.34) (0.32) 

Gold price growth rates, increase of 1 percent 0.39 0.36 

18. 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 and its subsidiaries 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, 2017 and 2016, 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 16.03 

million and Baht 15.88 million, respectively. 

For the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company’s contribution to provident 

fund which was recorded as expenses in the separate financial statements operations in 

amounting of Baht 12.87 million and Baht 12.58 million, respectively. 

19. OTHER  INCOME  

Other income for the year ended December 31, consists of the following: 

Unit : Baht 

 Consolidated  Separate  

 Financial Statements  Financial Statements 

 2017  2016 2017  2016 
      

Interest income   60,773,408  62,424,265 57,314,465 59,541,452 

Rental income 6,397,434 5,639,994 19,284,561 18,972,609 

Dividend income   - - 15,837,440 10,837,500 

Gain on sale of investment properties 20,367,959 276,233,462 20,367,959 276,233,462 

Gain on sale of property, plant and  

    equipment  

 

6,541,487 

 

4,990,851 

 

1,202,099 

 

1,942,576 

Gain on foreign exchange rate-net - 23,038,899 - 23,135,930 

Others  19,108,918 26,150,437 15,804,539 21,901,283 

 113,189,206 398,477,908 129,811,063 412,564,812 
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20. EXPENSES  BY  NATURE 

Expenses by nature for the years ended December 31, have been arrived at the following 

significant expenses: 

Unit : Baht 

   Consolidated Separate  

 Financial Statements Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Changes in finished goods    

and work in process (118,533,738)  (234,538,517) (103,557,681) (215,518,054) 

Cost of finished goods purchased 302,780,378  258,936,974 - - 

Raw materials used 7,422,955,398  8,239,469,971 7,400,357,356 8,223,202,464 

Employee benefit expenses 581,828,264  525,467,074 514,086,991 457,952,998 

Depreciation and amortization 176,835,722  149,278,482 162,199,435 137,586,032 

Loss on diminution in value of      

inventories 6,646,777  82,732 6,377,202 82,732 

Doubtful accounts (reversal) (2,527,397)  2,374,784 (2,642,192) 2,418,506 

21. SHARE  DISCOUNT  ON  ORDINARY  SHARES 

Share discount on ordinary shares as at December 31, consist of the following:  

Unit : Baht 

 Consolidated Separate  

 Financial Statements Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

        

Share premium on ordinary shares 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 

Share 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)

22. 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. 

23. 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. 
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24. DIVIDENDS 

On March 29, 2017, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 

to pay dividends to shareholders at Baht 3.20 per share, totaling Baht 1,871.09 million as an 

appropriation of net profit for 2016 in the portion that is not entitled total privilege from the 

Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2017. 

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. 

The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to distribute 

annual dividends for the year 2016 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : Million Baht 

Company name General 

shareholders’ 

meeting date 

Dividend 

per share 

(Baht) 

Dividend paid to  Total 

amount 

 

 

Owners of 

parent 

 Non-

controlling 

interests 

         

N.I.M. Company Limited April 11, 2017 1.70 10.84  10.41  21.25  

MC Agro-Chemicals          

Company Limited April 26, 2017 10.00 5.00  -  5.00  

   15.84  10.41  26.25  

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 

 

 

Owners of 

parent 

 Non-

controlling 

interests 

         

N.I.M. Company Limited April 7, 2016 1.70 10.84  10.41  21.25  
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25. TRANSACTIONS  BETWEEN  RELATED  PARTIES 

Transactions between related parties are as follows: 

25.1 Investments 

25.1.1 Investment in an associate 

As at December 31, 2017 

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 98,000,000 135,961,629 - 

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 - 

Aggregate information of an associate that is not individually material 

Share of profit from investment in an associate for the years ended 

December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 

  Consolidated 

 Financial Statements 

 2017  2016 
    

Share of profit from investment in an associate 285,136  285,108 

25.1.2 Investments in subsidiaries 

Unit : Thousand Baht 

    Ownership %   

Company name Type of business Relationship Paid-up capital (Direct and Indirect) Cost 

   2017 2016 2017 2016 2017 2016 

SUBSIDIARIES       

N.I.M. Company Limited Leased out tank yard    

 for containing chemical Shareholding 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750 63,750 

MC Agro-Chemicals  Repacking and        

Company Limited Formulating Shareholding 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999 49,999 

TCCC Myanmar Limited  Producer, importer and        

 Distributor Shareholding  439,106 105,335 99.99 99.99 439,106 105,335 

  552,855 219,084 

 

ANNUAL REPORT 2017 209      



 

- 31 - 

 

 

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. In 2017, the Company 

fully paid for share subscription. 

25.2 Business transactions with related parties 

25.2.1 Balances with related parties as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 

Account name/ Company’s name Relationship Consolidated Separate 

  Financial Statements Financial Statements 

  2017  2016 2017  2016 

Trade receivables      

Sojitz Corporation Group Major shareholder 100,824 212,198 - - 

      
Other receivables         

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 880,641 777,491 

MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 104,328 87,008 

  - - 984,969 864,499 

Trade payables   

Sojitz Corporation Group Major shareholder 6,569,686 8,554,194 - - 

      
Other payables   

Metro Systems Corporation Public  

  Company Limited 

 

Related Company 

 

216,729 

 

210,389 

 

198,539 192,199 

25.2.2 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 

  2017  2016  2017  2016 

Sales and service Income         

Sojitz Corporation Group Major shareholder 9,195,702 8,129,782 - - 

      
Other income   

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 13,978,060 12,889,973 

MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 90,249 74,242 

  - - 14,068,309 12,964,215 

      
Dividend income       

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 10,837,500 10,837,500 

MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 4,999,940 - 

  - - 15,837,440 10,837,500 

      
Purchases      

Sojitz Corporation Group Major shareholder 13,869,767 12,476,272 - - 

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - - 2,846 

  13,869,767 12,476,272 - 2,846 

   
Purchase of fixed assets      

Metro Systems Corporation Public       

  Company Limited Related Company 4,601,000 - 4,601,000 - 

      

Other expenses      

Metro Systems Corporation Public  

  Company Limited 

 

Related Company 

 

2,442,600 2,359,500 

 

2,226,600 2,155,500 

   
Management remuneration      

Short-term benefits Directors 46,416,819 44,968,690 46,044,819 44,596,690 

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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26. SIGNIFICANT  AGREEMENTS 

26.1 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. 

26.2 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. 

27. COMMITMENTS  AND  CONTINGENT  LIABILITIES 

27.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 

2017 and 2016 of Baht 63.63 million and Baht 97.31 million, respectively. 

 A foreign subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 

2017 of USD 0.31 million (or equivalent Baht 10.21 million) (as at December 31, 

2016: nil). 

27.2 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 

 2017  2016  2017  2016 

 

Within 1 year 39,808,755 24,133,281 33,534,420 21,659,385 

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

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

For the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries 

recognized rental fees from operating lease agreements of Baht 46.56 million and 

Baht 36.23 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the 

separate financial statements of Baht 42.33 million and Baht 34.88 million, respectively. 
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27.3 The Company and its subsidiaries are granted credit facilities from financial institutions 

which consisted of bank overdrafts and short-term borrowings, letters of credit, forward 

contracts and letters of guarantee. 

As at December 31, 2017 and 2016, the unused credit facilities, consist of: 

Unit : Million 

  Consolidated   Separate 

  Financial Statements  Financial Statements 

 Currency 2017  2016  2017  2016 

         
Credit facilities* Baht  11,267.39 11,595.29  11,077.53 11,401.16 

 USD  30.00 22.14  30.00 22.14 

 EUR 0.04 -  - - 

Credit facility for forward        

exchange contracts Baht  2,502.62 2,590.36  2,482.62 2,571.95 

 USD  157.39 154.81  151.35 148.25 

Letter of guarantee       Baht 91.34 91.34  91.34 91.34 

As at December 31, 2017 and 2016, credit facilities of the Company and its 

subsidiaries pledged by land, buildings and its improvements (see Note 9). 

* The Company and its subsidiaries has been allowed by certain financial institutions to have forward exchange contracts for 

letters of credit and trust receipts granted under such credit. 

27.4 The Company and its subsidiaries 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 

 2017  2016  2017  2016 

 

Letters of guarantee for electricity 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500 

27.5 As at December 31, 2017 and 2016, the Company has commitment with a bank 

regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 10.30 million and EUR 

0.05 million (or equivalent to Baht 340.42 million) and USD 7.98 million and EUR 

0.06 million (or equivalent to Baht 289.46 million), respectively. 
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28. 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. 

For the year ended December 31, 2017, 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)   

  

Headquarters - Fertilizer  11,019,802,064  

 - Other income 129,811,063  

 11,149,613,127  2,374,502,987 10,808,960,742 

Rental services 121,269,632 36,909,004 233,684,551 

Others 412,034,019 12,937,396 671,205,463 

Less Intersegment revenues (29,620,613)   

Total revenues 11,653,296,165   

Profit before income tax expense   2,424,349,387  

Less Income tax expense   (483,035,636)  

Total comprehensive income   1,941,313,751  

  11,713,850,756 

Less Intersegment assets    (515,878,321) 

Total assets    11,197,972,435 

Less Non-controlling interests in      

total comprehensive income   (14,493,421)  

Exchange differences on translation of  

 financial statements of foreign subsidiary   

   

(35,094,193) 

 

Total comprehensive income attributable to     

owners of the parent   1,891,726,137  

Consolidated assets as at December 31, 2017    11,197,972,435 
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For the year ended December 31, 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)   

  

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 336,877,170 14,084,014 343,776,959 

Less Intersegment revenues (25,098,775)   

Total revenues 12,680,323,222   

Profit before income tax expense   2,890,550,033  

Less Income tax expense   (574,411,799)  

Total comprehensive income   2,316,138,234  

  11,490,062,082 

Less Intersegment assets    (182,272,143) 

Total assets    11,307,789,939 

Less Non-controlling interests in      

total comprehensive income   (10,550,312)  

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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29. DISCLOSURE  OF  FINANCIAL  INSTRUMENTS 

29.1 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. 

29.2 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. 

29.3 Fair value of financial instruments 

CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 

 As at December 31, 2017 Fair value Valuation techniques 

 Carrying Fair Value hierarchy and key inputs 

 Amount    

Financial assets    

Cash and cash equivalents 4,679,930 4,679,930 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Current investments 973,265 973,265 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Trade receivables 713,539 713,539 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

  
  

Financial liabilities     

Bank overdrafts and short-term borrowings    Net present value of  

from financial institutions 9,461 9,461 Level 2 expected cash inflow 

Trade payables 361,322 361,322  Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Liabilities under finance lease agreements    Net present value of  

(including current portion) 15,643 14,401 Level 2 expected cash inflow 
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CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS (Continued) 

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 6,091,852 6,091,852 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Current investments 252,242 252,242 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Trade receivables 736,896 736,896 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

  
  

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 

SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 

 As at December 31, 2017 Fair value Valuation techniques 

 Carrying Fair Value hierarchy Carrying 

 Amount   Amount 

     

Financial assets    

Cash and cash equivalents 4,476,263 4,476,263 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Current investments 800,000 800,000 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Trade receivables 649,556 649,556 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

   

Financial liabilities     

Trade payables 334,200 334,200 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Liabilities under finance lease agreements    Net present value of  

(including current portion) 8,129 7,494 Level 2 expected cash inflow 
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SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS (Continued) 

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 5,999,577 5,999,577 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Temporary investments 100,000 100,000 Level 2 Net present value of  

    expected cash inflow 

Trade receivables 672,806 672,806 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 

29.4 Foreign exchange risk 

Forward exchange contract 

As at December 31, the Company and its 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, 2017 

The Company USD 16,150,805 32.8037 13 - 272 (2,120,341) 

Level 2 
Discontinued 

cash flow* 

 EUR 109,967 39.7764 8 - 272 17,371 

 YEN 20,993,000 0.3106 173 (398,447) 

Subsidiaries USD 1,460,247 33.0740 6 - 151 (635,993) 

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 

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, 2017 

The Company USD 5,642,270 32.7750 67 - 160 1,973,469 Level 2 Discontinued 

cash flow* 

As at December 31, 2016 

The Company USD 6,003,083 35.4191 63 - 168 (1,553,128) 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 its 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, 2017   

The Company  USD 8,239,557 

 EUR 6,224 

Subsidiaries USD 851,547 

   

As at December 31, 2016   

The Company  USD 7,862,105 

Subsidiaries USD 658,185 

 

 Foreign assets 

 Currency Amount 

As at December 31, 2017   

The Company  USD 5,980,236 

 MMK 3,896,827 

Subsidiaries USD 3,973,436 

 MMK 6,605,491 

   

As at December 31, 2016   

The Company  USD 6,161,389 

 MMK 2,480,768 

Subsidiaries USD 360,986 

 MMK 954,400 

30. RECLASSIFICATION 

A reclassification has been made in the financial statements for the year ended December 31, 

2016, to conform to the classification used in current period’s financial statements (see 

Note 2). Such reclassification has no effect to previously reported net profit, total 

comprehensive income and shareholders' equity. The reclassification is as follows:  

   Amount (Thousand Baht) 

Account Previous presentation Current presentation Consolidated 

Financial 

Statements 

Separate 

Financial 

Statements 

Current provision for  Non-current provision for  Current provision for    

employee benefit employee benefit employee benefit 9,885 7,801 
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31. EVENT  AFTER  THE  REPORTING  PERIOD 

On February 23, 2018, the Board of Directors’ meeting of the Company approved annual 

dividend payment for the operating result of 2017 at Baht 2.0 per share, totaling Baht 

1,169.4 million. However, the approval for the dividend shall be proposed to the Annual 

General Meeting of shareholders of the Company for the year 2018 for further consideration 

and approval. 

32. APPROVAL  OF  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 

These financial statements were approved for issue by the authorized directors of the 

Company on February 23, 2018. 
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Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Tel  : (662) 639 8888 

Fax  : (662) 639 8999

E-mail  : mailbox@thaicentral.co.th

Website  : http://www.tcccthai.com

Factories
Phrapradaeng Plant Site

284 km. 17.5 Suksawad Road, Pakklong Bang Plakod Sub-district, 

Phra Samut Jedee District, Samut Prakan Province 10290 Thailand 

Tel  : (662) 462 5904, (662) 463 3715-20, (662) 463 5572-5 

Fax  : (662) 816 1276, (662) 816 1263, (662) 816 1268

Nakhon Luang Plant Site

50 Moo 5, Nakhon Luang-Pachee Road, Khlong Sa-Kae Sub-district, 

Nakhon Luang District,Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13260 Thailand 

Tel  : (6635) 259 331-39 

Fax  : (6635) 259 342

Warehouse
Hat Yai Warehouse

124 Moo 1, Thakam Sub-district, Hat Yai District,

Songkhla Province 90110, Thailand 

Tel  : (6674) 333 035-7 

Fax  : (6674) 333 034

Yangon Branch
#112, Prime Hill Business Square, No. 60, Shwe Dagon Pagoda Road,  

Dagon Township, Yangon, Myanmar

Tel  : (+95) 1 9250 067-68 

Fax  : (+95) 1 382 684
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