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เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 ในขณะที่บริษัทได้จัดเตรียมรายงานประจ�าปีฉบับนี้ เป็นช่วงที่สถานการณ์โรคไข้หวัด COVID-19 ได้ระบาดไปเกือบทุกภูมิภาคของโลก
เป็นเหตุให้มีผู้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิต ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงจากมาตรการควบคุมโรคระบาดท่ีเข้มข้น ได้แก่ 
การหยุดด�าเนนิกจิกรรมท่ีมคีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโดยสิน้เชิง พวกเราชาว TCCC ขอเป็นก�าลงัใจให้ทุกท่านต่อสูก้บัวกิฤตการณ์
ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตามค�าแนะน�าจากภาครัฐ แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายไปด้วยกัน
 ส�าหรับสถานการณ์ของปี 2562 ท่ีผ่านมานั้น ผลประกอบการของบริษัทไม่ดีอย่างท่ีคาดไว้ เนื่องจากเกิดภัยแล้งรุนแรงท่ีสุด 
ในประเทศไทยในรอบ 4 ทศวรรษ ปรากฎการณ์ดงักล่าวท�าให้เกษตรกรไม่สามารถท�าการเพาะปลกูได้ซ่ึงกท็�าให้ความต้องการใช้ปุ๋ยลดลงอย่างมาก 
ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่าต่อเนื่องมาหลายปี ท�าให้ก�าลังซื้อของเกษตรกรยงัคงไม่ฟ้ืนตัวและไม่จงูใจให้เกษตรกรเริม่ท�าการเพาะปลกู 
ในการนีบ้รษัิทได้ปรบักลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายโดยได้วจัิยและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่ตอบสนองต่อตลาดท่ียังคงมกี�าลงัซ้ือ เช่น ปุ๋ยส�าหรบัผลไม้ 
ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับท่ีดีจากตลาด นอกจากนั้น บริษัทก็ได้มุ่งเน้นท�าตลาดต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง เช่น เมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายให้บริษัทได้
 กระนั้นก็ดี ปัจจัยลบที่ได้กล่าวข้างต้นก็ท�าให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทลดลงกว่าร้อยละ 15 จากปีก่อน ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 922 ล้านบาท ลดลงกว่าร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ก�าไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 1.58 บาท
แม้ผลประกอบการของบริษัทจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง แต่โดยรวมแล้วผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่แย่นักเมื่อเทียบกับ 
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 เพือ่เป็นการเตรยีมพร้อมรบัมอืต่อปัจจยัภายนอกท่ีรมุเร้าและเป็นผูน้�าในอุตสาหกรรมนี ้บรษัิทได้มุ่งสร้างองค์กรให้เข้มแข็งเพือ่การเตบิโต
ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัท “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” กล่าวคือ บริษัทมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง รวมถึงการวิจัย
และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด บรษัิทมุ่งพัฒนาบุคคลากรของบรษัิทให้มีความพร้อมและปฏบัิติงานท่ีได้อย่าง
เชี่ยวชาญโดยจัดกิจกรรมพนักงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น โครงการแบรนด์แอมบาสเดอร์ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงธุรกิจ
ของบรษัิทอย่างลกึซ้ึง รวมถงึบรษัิทเอาใจใส่สิง่แวดล้อมอย่างจรงิจังเป็นผลให้บรษัิทได้รบัการรบัรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” รายละเอียดของกิจกรรมที่กล่าวปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ในปี 2020 นี้ บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยเชิงลบต่างๆ เช่นภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต�่า การหดตัว
ทางเศรษฐกจิจากโรค COVID-19 และอืน่ๆ ซ่ึงจากการประเมินแล้วมีความหนกัหน่วงย่ิงกว่าปีท่ีผ่านมา อย่างไรกด็ ีบรษัิทขอเรยีนว่าบรษัิทพร้อม
ที่จะต่อสู้กับความท้าทายนั้น ในการนี้บริษัทขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทนจ�าหน่าย คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ ของบริษัท ที่ได้ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา บริษัทให้สัญญาว่าบริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาระดับผลประกอบการให้อยู่
ในระดับยอมรับได้ต่อไป

Dear Shareholders
 While preparing this Annual Report, COVID-19 outbreak is happening in almost every region of the world. Many  
business sectors have a very negative effect from the strict quarantine measure by having to completely cease of any activities that would 
expose to the wide spread of such disease. We, TCCC, would like to extend our consolation to everyone whom fight with this outbreak. In 
this regard, we should take a good care of ourselves and comply with the government’s advice so that we can get through this situation 
together.
 For the situation of the past 2019, the Company’s operational performance was less than expectation. It caused by the most severe 
drought that had ever happened in Thailand in 4 decades. This results to the farmer to be unable to grow any crop which leads to  
dramatically decline of fertilizer demands. Furthermore, the low price of agricultural products for several consecutive years affected the 
farmers’ purchasing power and resulting in idle of farming. Nevertheless, the Company has adapted the strategy to increase the sale volume 
by research and developing the new products to serve the market which still have demands, for instance, fruit fertilizers which had a very 
good feedback from the market. In addition, the Company was focusing on the neighboring countries’ market, namely, Myanmar, Laos, 
Cambodia and the Philippines, where we could expand our sale. 
 As the negative factors above, the Company’s income from sale and services decreased by 15% from 2018, and the Net Profit 
attributable to owners of the parent showed THB 922 million baht decreasing by 31% from 2018, resulting in Profit per Share at THB 1.58. 
Even though the company’s operational performance was less than expected, the total performance was considerably moderate comparing 
to the other companies in this industry.
 To be well prepared for the external factors and to maintain as the leader in this industry, the Company determined to strengthen 
our organization for sustainable growth under its vision “The First Choice of Growers” This is to say, the Company contributes our value to 
farmers with high quality products including research and new developed products to serve the market’s demand. Furthermore, the  
company also strive to develop our people to be well-prepared and fully capable by consistently providing the constructive training, 
namely, the Brand Ambassador Project which will make our people comprehending the Company’s business very well. Besides, the  
Company gives commitment for caring the society and environment seriously and for this we were certified with the Green Culture of  
level 4 by Ministry of Industry. Details of the activities are provided in CSR Report.
 In 2020, the Company shall still be facing the negative factors such as drought, low agricultural products price, decline of economy 
affected by COVID-19 and mores, and it shall be harder than the past year per our estimation. However, the Company assert that we are 
ready to deal with such challenges. In this regard, the Company would like to sincerely thank all shareholders, customers, dealers, partners, 
employees and other stakeholders for the long time support. We promise that we will endeavor at our best to further keep the operational 
performance at the acceptable level.
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ข้อมูลทั่วไป
General Information

1. ข้อมูลของบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี

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

2. ข ้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ ้นต้ังแต่ร ้อยละ  
 10 ของทุนช�ำระแล้ว

1) บรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ�ากดั น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีป้องกนัก�าจดัศตัรู
พชืท่ีใช้ในการเกษตร สาธารณสขุและปศสุตัว์ บรกิารผสม บรรจ ุตรวจสอบคณุภาพ
เคมีเกษตร 

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

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

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

1. Information of the Company

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is the Manufacturer 
and Distributor of chemical fertilizer.
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
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3) บริษัทเซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจน�าเข้า ส่งออกและ 
จัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
ส�านักงาน : 180-184 ชั้น 5 อาคารศรีกรุงวัฒนา 
   ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
   กรุงเทพมหานคร 10100 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 49           
โทรศัพท์ : (02) 225 0200
โทรสาร : (02) 622 7978
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ :  2,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  100 บาท
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
  : 2,000,000 หุ้นสามัญ

4) บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคม ี
ภายในประเทศเมียนมาร์
ส�านักงาน : แปลงเลขที่ ซี-15 และ ซี-18 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา 
   ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์ : (+95) 1 230 9175
ทุนจดทะเบียน  : 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จ�านวนหุ้นสามัญ  :  125,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  100 ดอลลาร์สหรัฐ
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
  : 125,000 หุ้นสามัญ

3. ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ

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

2) ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
 เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27, 11/1 ถนนสาทรใต้
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : (02) 034 0000 โทรสาร : (02) 034 0100
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 1. นายมนูญ มนูสุข    ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292
 2. นายมงคล สมผล    ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
 3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325

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 Ltd. 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 2019
 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. Mongkol Somphol   Certified Public Accountant No. 8444
 3. Mr. Choopong Surachutikarn Certified Public Accountant No. 4235

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. ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท
 Company Background

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก  
อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยส�าคัญพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้า 
อากาศ และธาตอุาหารในดนิ แต่การเพาะปลกูพืชเป็นระยะยาวและต่อเนือ่งในผืนดนิเดยีวกนั ย่อมท�าให้ธาตุ
อาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตท่ีเพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นท่ีต้องการ 
ของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจ�าเป็นต้องน�าความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหาร
และจดัการท่ีดมีาใช้ นอกจากนีเ้กษตรกรจะต้องเพิม่ธาตอุาหารเพือ่คนืความอดุมสมบูรณ์ให้กบัดนิ ซ่ึงได้แก่ 
การใส่ “ปุ๋ยเคมี”
 บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคม ีจ�ากัด (มหาชน) เป็นบรษิัทผู้ผลิตและจ�าหนา่ยปุ๋ยเคมมีาเป็นเวลายาวนาน 
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด และ
บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรช่ัน (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 ซึ่งต่อ
มาบรษัิทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่เดอืนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 
700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

 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”

2516 / 1973
ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด

Established Thai Central
Chemical Limited

2541/ 1998
เริ่มกระบวนกำรผลิต โรงผลิตแห่งที่สอง 

ที่โรงงำนนครหลวง
Started production

the TCCC’s second plant in
Nakhon Luang plant site

2518 / 1975
เริ่มกระบวนกำรผลิต โรงผลิตแห่งแรก 

ที่โรงงำนพระประแดง
Started production the TCCC’s
 First plant in Phrapradaeng 

plant site

2559 / 2016
จัดตั้งสำขำย่ำงกุ้ง และ

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ�ำกัด
ที่ประเทศเมียนมำร์

Established Yangon Branch and 
TCCC Myanmar Limited in Myanmar

2534 / 1991
บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทัพย์
TCCC registered on the Stock 

Exchange of Thailand

2561 / 2018
เริ่มด�ำเนินกิจกำร คลังบรรจุสินค้ำ

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ�ำกัด
Started operation the warehouse of 

TCCC Myanmar Limited

2536 / 1993
บริษัทได้แปรสภำพเป็น

บริษัทมหำชน
TCCC became Public Company
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พันธกิจ
1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า
 เรามุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่เหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของ
เราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรท่ัวท้ังภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มข้ึนอีกเพ่ือยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา
 เรามุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีพนกังาน
ช่วยกนัส่งเสรมิให้เตบิโตไปพร้อมกนั เราจะพฒันาองค์กรของเราอย่างต่อเนือ่งเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3. เอาใจใส่ต่อสังคม
 เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้าง
อิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการน�าเอาแนวคิดการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืนมา
ใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

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.

2.  วิสัยทัศน์
     Vision

ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์

และการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”

   
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.”
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3. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    Company Shareholding Structure

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จ�ำกัด (มหำชน)

Thai Central Chemical  
Public Company

Limited

บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemical Co., Ltd.

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

บริษัท เซ็นทรำปิค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Central Pacific
(Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ�ำกัด
TCCC Myanmar Limited

รายงานประจ�าปี 256210      



1. โครงสร้ำงรำยได้
    Revenue Structure

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 / as of December 31, 2019 

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ
Type of 
Business

% การถือหุ้น
Shareholding

ทุนจด
ทะเบียน

Registered 
Capital

เรียกช�าระ
Capital 
Paid Up

2562/2019 2561/2018 2560/2017

รายได้
%

รายได้
%

รายได้
%

Revenue Revenue Revenue

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

6 มีนาคม 
2516

March 6, 
1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical 
Fertilizer

-  1,754  1,754  8,420.17  92.36 10,086.90 93.86 11,149.61  95.43 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiary and Associate 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  261.05  2.86 351.92 3.27  411.03  3.52 

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  118.51  1.30 121.95 1.13  121.27  1.04 

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

16 มกราคม 
2518

January 16, 
1975

ซื้อขาย
Trading

49.00  200  200  1.01  0.01 0.91 0.01  0.92  0.01 

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

3 ตุลาคม 
2559

October 3 
2016

น�าเข้าปุ๋ยเคมี
Import 

Chemical 
Fertilizer

99.99  12.5*  12.5*  316.44  3.47 185.29 1.72  1.01  0.01 

รวม
Total Revenue

9,117.18 100.00 10,746.97 100.00 11,683.84 100.00 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

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

2. สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
 Marketing and Competition

ภาพรวมการเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2562
 ภาคการเกษตรยังคงเผชิญกับการเติบโตช้าในปี 2562 ผลผลิตในสินค้าเกษตรหลัก เช่น ข้าวและอ้อยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะภัยแล้ง
ในพื้นที่เพาะปลูกหลัก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในราคาของผลผลิตเหล่านี้ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตที่น้อยและนโยบายการประกันราคา
ช่วยท�าให้ภาคการเกษตรของไทยไม่ลดลงไปมากกว่านี้
 การใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตทางการเกษตรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากมีพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง แม้ว่าจะมี 
การสนับสนุนจากรัฐบาลในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมี แต่สภาวะแล้งที่รุนแรงในภาคกลาง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกท�าให้
ปริมาณปุ๋ยจ�านวนมากไม่ได้ถูกใช้และส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562

การเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2563
 การเติบโตของภาคการเกษตรในปี 2563 จะขึ้นอยู่กับการระดับของราคาและผลผลิตในพืชที่ส�าคัญ โดยปริมาณน�้าที่เพียงพอจะเป็นประเด็นที่ต้อง
จับตามองเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแล้งยังคงมีสูง นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ยังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเพิ่มความ
เข้มแข็งในการเติบโตของภาคการเกษตรและเพิ่มความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่ออุปสงค์และทิศทางของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2563

Thailand Agriculture and Chemical Fertilizer Industry Overview in 2019
 The agricultural sector continued to see slow growth in 2019. The productions of major economic crops such as rice and sugarcane 
were badly hit by the severe drought in key cultivation areas. However, the slight price recoveries in these crops, as a result from low supply 
and government price guarantee schemes, had cushioned Thailand agriculture in 2019 from further drop.
 In the same direction of agricultural production, the chemical fertilizer consumption decreased compared to the previous year owing 
to less cultivation areas. Despite the government support to control the chemical fertilizer price, the severe drought in Central, North and  
Northeast region during the growing season when large amount of fertilizer should have been used significantly lessen the overall chemical 
fertilizer consumption in 2019.

Thailand Agriculture and Chemical Fertilizer Industry in 2020
 The agricultural sector growth in 2020 will be dependent on the level of agricultural price and the production of key crops. Besides, the 
adequacy of rainfalls and water supplies will be the monitoring issue as the risk of drought still remains high. The government policies  
supporting farmers in several forms are another key factors to strengthen the growth of agricultural sectors and boosting the chemical  
fertilizer demand. In addition, the fluctuation of raw material prices could have significant impact to the demand and consequently determine 
the direction of the chemical fertilizer industry in 2020.

รายงานประจ�าปี 256212      



3. กำรจัดหำผลิตภัณฑ์
 Product Supply

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย 
และได้มาตรฐาน 2 แห่ง รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน  
 โรงงานแห่งแรก โรงงานพระประแดง ท่ีอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ส�าหรับกระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�่าและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ามันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และบริษัทได้ท�าการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อน
ร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้งน�าความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้า
ความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยซ่ึงมีส่วนช่วยในการท่ีลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้พลังงานลงได้ สามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
 และโรงงานแห่งที่สอง โรงงานนครหลวง ที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไอน�้า โดยการใช้
ก๊าซแอลพีจีซึ่งมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ามันเตาที่ใช้อยู่เดิม
 ด้านการจดัหาวตัถดุบิ เนือ่งจากราคาวตัถดุบิมีความผนัผวนตามอุปสงค์และอปุทานในตลาดโลก บรษัิทฯจงึมนีโยบายจดัหาวตัถดุบิจากแหล่งผลติ
ท่ีมคีวามน่าเชือ่ถอืจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมกีารท�าสญัญาระยะยาวเพือ่ลดความเสีย่งในด้านอุปทานของวตัถดุบิ เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะได้วตัถดุบิ
ในปริมาณที่เพียงพอ ตรงตามคุณภาพที่ก�าหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯอย่างยั่งยืน  

 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand’s largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. 
The Company operates 2 large and international-standard plants, having the combined total capacity of 1.2 million metric tons a year.
 The factory located in Samut Prakarn Province (Phrapradaeng plant site). For the manufacturing process, Phrapradaeng plant site has 
utilized the natural gas which helps lower the cost and produce less pollution, substituting for the fuel oil since 2007. We also have installed 
and operated the Cogeneration power plant which can produce electricity at the capacity of 4 MW. in order to supply electricity within the plant 
site. The excess of electricity will be sold to Metropolis Electricity Authority (MEA). Moreover, the heat from the cogeneration system has been 
used in the chemical fertilizers’ manufacturing process in order to save the cost and energy, and to help reduce global warming effect since 
2013.
 Another factory, located in Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province (Nakhon Luang plant site). 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.
 In terms of Raw material procurement, from the raw material price fluctuation in international market which has been driven by global 
demand and supply, the Company’s procurement policy is to secure raw materials from reliable source of supply both in domestic and from 
overseas countries on long term contract basis to mitigate supply risk and ensure that there is sufficient raw material supply at the right  
quality and right price leading to sustainable company’s competitiveness.

รายละเอียด
Description

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

ก�าลังการผลิตต่อปี
Production Capacity per Year

850,000 เมตริกตัน/metric tons 350,000 เมตริกตัน/metric tons

คลังเก็บสินค้า
Warehouse Capacity

100,000 เมตริกตัน/metric tons 90,000 เมตริกตัน/metric tons

การขนถ่ายวัตถุดิบต่อวัน
Raw Materials unload per Day

6,000 เมตริกตัน/metric tons 4,000 เมตริกตัน/metric tons

ขนาดท่าเรือ
Wharf Dimension

ความยาว 310 เมตร ลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต)
Length 310 meters and Depth 8.4 meters (27 feet)

ความยาว 189 เมตร ลึก 5 เมตร (16 ฟุต)
Length 189 meters and Depth 5 meters (16 feet)

ความจุท่าเรือ
Wharf Capacity

เทียบเรือขนาด 20,000 - 25,000 เมตริกตัน ได้ 2 ล�า
Accommodate TWO 20,000 - 25,000 metric tons

เทียบเรือขนาด 500 - 2,500 เมตริกตัน ได้ 3 ล�า
Accommodate THREE 500 - 2,500 metric tons
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

4. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท : ปุ๋ย NPK คอมปำวด์
 Our Products : NPK Compound Fertilizer
    
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
ปุ๋ยน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 และ 25 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�าให้พืชเจริญ

งอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษทั ผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และเป็นที่นิยมแพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ นานกว่า 45 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยท�าให้ผลผลิตสูงและมี
คุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด อีกท้ังเม่ือผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอีกด้วย
 ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ทั้งสองโรงงาน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งท�าให้มั่นใจว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้
รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีส�าหรับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรกร ซึ่งบริษัทให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร
ของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย
 นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยค�านึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงาน
ทั้งสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพโรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม  
มาตรฐาน ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รวมท้ังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว” ระดับ 4 ซ่ึงเราอยู่ในขั้นตอนด�าเนินการเป็นระดับ 5  
ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�าหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ส่วนปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มี 

 Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) manufacturing plants are capable of producing standard quality granular 
chemical fertilizer and normally packed in 50 and 25 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 45 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 17025:2017 Laboratory for 
fertilizer analysis by Department of Science Service, Ministry of Science and Technology, assuring the quality of nutrient values of chemical 
fertilizer and meets international standards, Including have been certified as a high-quality analysis lab for chemical fertilizer registered from 
the Department of Agriculture, and the lab also provides the nutrient analytical services for external organizations.
 Furthermore, TCCC emphasizes production process which considering sustainable business development to reduce the environmental and 
social impacts and both of laboratories have been certified ISO 9001:2015 Quality Management System for Quality Management System,  
Manufacture of Fertilizer, Manufacture of Plastic Bag and Co-Generation of Electricity. As well as, ISO 14001:2015 Environmental Management 
System and ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System. Moreover TCCC have been certified as a Green Industry “Green Culture” 
Level 4 by Ministry of Industry and the company is in the process of upgrading to level 5 in the near future. The green industry project has been set 
up by the Ministry of Industry that regulated 5 levels of “Green Industry” to evaluate the environmentally-friendly factories.
 The crucial factor affecting limitation of this business is none.
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รำงวัลและใบรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม
Award and Industrial Standard Certification

ISO/IEC 17025 : 2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Laboratory for fertilizer analysis 
from Department of Science Service, Ministry of Science and Technology

ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม
Quality Management System 
Manufacture of Fertilizer, Manufacture of Plastic Bag and 
Co-Generation of Electricity Steam and Hot Water from Gas Engine

ISO 14001 : 2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System 

ISO 45001 : 2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health & Safety Management System 

Green Industry Award Level 4 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
Green Industry Level 4 “Green Culture” From Ministry of Industry

ECO Industrial Town
โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

การยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Improve and develop industrial factory in the eco-industrial city area
from Department of Industrial Works 

 

  

ISO
9001
Quality
Management

ISO
45001
Occupational 
Health and Safety 
Management
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2017
มำตรฐำนระบบบริหำรกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ISO 9001:2015 
มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ISO 45001:2018





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

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

2562/2019 2561/2018 2560/2017

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services  8,814,592 10,322,057 11,539,822

รายได้รวม / Total Revenues  8,920,971  10,457,475 11,653,011

ก�าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss)  1,791,016  2,285,708 2,999,992

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (loss)  939,379  1,349,544 1,947,123

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Net Profit attributable to owners of the parent  922,294  1,331,139 1,932,399

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income  902,108  1,348,311 1,906,220

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

 885,549 1,330,185 1,891,726

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht)  1.58  2.28 3.30

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) *  1.50  2.00 3.20

สินทรัพย์รวม / Total Assets  11,031,933  11,127,353 11,197,972

หนี้สินรวม / Total Liabilities  1,098,541  1,200,623 1,437,262

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity  9,933,392  9,926,730 9,760,710

ส่วนของบริษัทใหญ่ / Equity attributions to owners of the parent  9,841,474  9,832,996 9,672,239

มูลค่าหุ้น (บาท) / Par 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)  16.83  16.82 16.54

500,000 3,000,000

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

 885,549 

1,891,726

1,330,185

2560/2017 2560/20172561/2018 2561/20182562/2019 2562/2019

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

สินทรัพย์รวม / Total Assets

 11,031,933 
11,197,972

11,127,353 

รายได้รวม / Total Revenues

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0

 8,920,971 11,653,011  10,457,475 

2560/2017 2561/2018 2562/2019

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

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2560-2562
Financial Highlights 2017-2019 Comparison
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2562/2019 2561/2018 2560/2017

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 10.48 9.04 7.17

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 8.24 6.45 5.37

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 20.88 19.5 15.91

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 17 19 23

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 3.42 3.66 4.59

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 105 98 78

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 34.25 26.16 23.31

ระยะเวลาช�าระหนี้ / Payment Period วัน / Days 11 14 15

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 112 103 86

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratios

อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio % 20.32 22.14 26.00

อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio % 10.34 12.73 16.58

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 9.29 13.65 20.00

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 8.32 11.92 17.17

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets % 66.34 84.07 121.03

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 0.81 0.94 1.04

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.11 0.12 0.15

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 249.87 1,387.15 1,973.73

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 64.99 60.06 80.79

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงิน ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 / For The Year Ended December 31, 2019      
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

ภำพรวมธุรกิจ

 บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทสามารถท�าผลก�าไรในส่วนท่ีเป็นของ 
บริษัทใหญ่ได้เป็นจ�านวน 922 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 หรือ 409 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งท�าผลก�าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 1,331 
ล้านบาท สาเหตุหลักท่ีท�าให้ก�าไรลดลงเพราะเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง อันเป็นผลมาจากภัยแล้งท่ีรุนแรงในช่วงระหว่างปี 2562 จากท่ี 
กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ผลก�าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2562 ลดลงเป็น 1.58 บาท จาก 2.28 บาท ในปี 2561 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู ้น�าเข้า ผลิต และจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ  
1) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์ 2) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด  
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืช เช้ือรา และศัตรูพืชท่ีใช้ในการเกษตร และ 3) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด ประกอบธุรกิจ 
คลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลประกอบการของบริษัทจะถูกวิเคราะห์ในส่วน
ธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ  

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
 สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตภัยแล้งที่ย�่าแย่ที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้รายได้และก�าลังซื้อของเกษตรกรลดลงอย่างหลีก
เลีย่งไม่ได้ เนือ่งจากวกิฤตการณ์ดงักล่าวท�าให้พืน้ท่ีเพาะปลกูรวมถงึคณุภาพของผลผลติทางการเกษตรลดลง นอกเหนอืจากนีร้าคาของพชืไร่ท่ีส�าคญั เช่น 
ข้าว, อ้อยและยางพารา ไม่จูงใจพอเพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นเพาะปลูก ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 เพือ่รบัมอืกับสภาวะดังกล่าว บริษทัไดข้ยายประเภทของผลิตภัณฑ์โดยให้ความส�าคัญไปทีปุ่๋ยสูตรผลไม้เพราะความต้องการในการบรโิภคไม้ผล
มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, กัมพูชา และ พม่า ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์
ส�าคัญของบริษัทเพื่อทดแทนความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีที่หายไปจากตลาดในประเทศ
 • ธุรกิจอื่นๆ 
 รายได้จากการขายและบริการของทั้งสองธุรกิจย่อยไม่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2562
 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาครัฐได้
มีการจ�ากัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น ไกลโฟเซต  
 รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ�ากัด ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณการเช่าคลังเก็บสาร
เคมีน้อยลง

นโยบายและกลยุทธ์

 บริษัทยึดมั่นในกลยุทธ์หลัก คือ 1) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกรอย่างสม�่าเสมอเพื่อผลผลิตและคุณภาพที่ดีในการท�าการเกษตร 
2) ให้การบริการท่ียอดเย่ียมตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจ
สร้างรายได้สูงสุด นอกเหนือจากนี้บริษัทยังได้รับ “รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4” ซ่ึงบริษัทได้รับมอบในฐานะท่ีสร้างระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมรวมถงึปลกูฝังจติส�านกึให้แก่พนกังานในการค�านงึถงึความส�าคญัต่อการปกป้องสิง่แวดล้อม โดยท้ายท่ีสดุบรษัิทมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีในชมุชน
ท้องถิ่น
 เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะน�าเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยมาเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างคุณค่าท่ีแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์  
รวมถึงพัฒนาการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

นโยบายทางบัญชี

 บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฏิทิน และการน�าเสนองบการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายทางบัญชีที่ส�าคัญคือ มีการรับรู้
รายได้จากการขายเมื่อมีการโอนอ�านาจการควบคุมสินค้าให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่า
ใดจะต�่ากว่า ในส่วนราคาทุนค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักยกเว้นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ซึ่งราคาทุนค�านวณโดย
ใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

รายงานประจ�าปี 256220      



หน่วย : ล้านบาท
ปี เปลี่ยนแปลง

2561 2562 %

รายได้จากการขายและบริการ 10,322 8,815 (15)

ต้นทุนขายและบริการ (8,036) (7,024) (13)

ก�าไรขั้นต้น 2,286 1,791 (22)

รายได้อื่น 135 106 (21)               

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,421 1,897 (22)

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (715) (704) (2)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,706 1,193 (30)

ต้นทุนทางการเงิน (2) (5) 158

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,704 1,188 (30)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (354) (249) (30)

ก�าไรส�าหรับปี 1,350 939 (30)

การแบ่งปันก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,331 922 (31)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,330 886 (33)

ผลกำรด�ำเนินงำน

 1. ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 
 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงบการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 2. รายได้จากการขายและบริการ
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) 
 ในปี 2562 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิน 8,442 ล้านบาท ลดลง 1,414 ล้านบาทหรือร้อยละ 14 จากปี 2561 สาเหตุหลักที่
รายได้จากการขายลดลงเนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรง 
 • รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ
 โดยท่ัวไป รายได้จากธรุกจิอ่ืนมาจากการจดัจ�าหน่ายสารเคมีป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืท่ีใช้ในการเกษตรและบรกิารคลงัเคมอีตุสาหกรรมชนดิเหลวท่ีใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งรายได้จากธุรกิจย่อยในปี 2562 เหล่านี้มีจ�านวน 373 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรายได้
จ�านวน 466 ล้านบาท ในปี 2561 

 3. ต้นทุนขายและบริการ
 ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลงจาก 8,036 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 7,024 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 ซึ่งการลดลงของค่า
ใช้จ่ายดังกล่าวสอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย
   
 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 2 จาก 715 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 704 ล้านบาท ในปี 2562 การลดลงเกิดจากที่บริษัท
พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดและรายการสนับสนุนการขายอย่างเต็มที่ โดยคิดแคมเปญการขายให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

 5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก�าไร 

รายการ
ปี เปลี่ยนแปลง

2561 2562 %

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,286 1,791 (22)

ก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,331 922 (31)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 2.28 1.58 (31)

 ปี 2562 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 1,791 ล้านบาท ลดลง 495 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 จาก 2,286 ล้านบาท ในปี 2561 การลดลงของก�าไรขั้นต้นเป็น
ผลจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง นอกเหนือจากนี้ยอดขายที่ลดลงยังส่งผลให้ต้นทุนคงที่ในปริมาณการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้อัตราก�าไรขั้น
ต้นลดลงจาก 22.1% ในปี 2561 เป็น 20.3% ในปี 2562 

%

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
2558

10.6

17.5

26.0 26.0

22.1 20.3

18.2
16.6

12.7
10.3

2559 2560 2561 2562

อัตราสวนกำไรขั้นตน

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร

อัตราสวนกำไรสุทธิ

%

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
2558

12.4

16.6

25.8

20.0

13.6

9.3

22.1

17.2

11.9

8.3

2559 2560 2561 2562

ROE ROA

ROE และ ROA

รายงานประจ�าปี 256222      



 ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

 ล้านบาท 
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม
 ล้านบาท 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,459 76 8,498 77

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,668 24 2,534 23

รวมสินทรัพย์ 11,127 100 11,032 100

รวมหนี้สินหมุนเวียน 936 9 811 7

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 265 2 288 3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,926 89 9,933 90

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,127 100 11,032 100

 ส�าหรับก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2562 บริษัทมีก�าไร 922 ล้านบาท ลดลง 409 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 จากปี 2561 (1,331 ล้านบาท) อีก
ทั้งท�าให้ผลก�าไรต่อหุ้นลดลงจาก 2.28 บาทต่อหุ้น ในปี 2561 มาเป็น 1.58 บาทต่อหุ้นในปี 2562
 จากการที่ก�าไรสุทธิลดลงส่งผลให้ทั้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ของปี 2562 ปรับตัวลง
เหลือ 9.3% จาก 13.6% ในปี 2561 และ 8.3% จาก 11.9% ในปี 2561 ตามล�าดับ ถึงแม้ประสบปัญหาหลายประการ บริษัทได้พยายามอย่างสุดความ
สามารถที่จะรักษาความสามารถในการหาก�าไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ในการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กำรวิเครำะห์สภำพคล่องและแหล่งเงินทุน

 1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน

 2. รายละเอียดสินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 11,127 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 11,032 ล้านบาท หรือลดลงน้อยกว่า
ร้อยละ 1 โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง

 ล้านบาท  ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,517 3,507 (36)

เงินลงทุนชั่วคราว 175 2,675 1,426

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 419 559 33

สินค้าคงเหลือ 2,347 1,756 (25)

รวมสินทรัพย์ 11,127 11,032 (1)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 36 เกิดจากความตั้งใจของบริษัทท่ีน�าสินทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุนในบัญชีเงินฝากประจ�าท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของเงินลงทุนชั่วคราวจาก 175 ล้านบาท ในปี 
2561 เป็น 2,675 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เนื่องจากบริษัทพยายามผ่อนปรนนโยบายการช�าระเงินให้
กบัลกูค้าในช่วงสถานการณ์ตลาดท่ียากล�าบาก ในขณะเดยีวกนัปรมิาณสนิค้าลงเหลอืลดลงร้อยละ 25 เมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้าเพราะบรษัิทพยายามควบคมุ
และปรับปริมาณสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด     
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า
 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ
ค่าสทิธิในการใช้เครือ่งหมายการค้าดงักล่าวข้างต้นเพือ่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2547 
เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่  14 มกราคม 2563 และวันที่ 21 มกราคม 2562 ผลของ
การประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 และวันที่ 2 มกราคม 2562 ตามล�าดับ มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดขายที่เกิดจากเครื่องหมายการค้านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 และ 97 ของรายได้จากการขาย
ทั้งหมดของบริษัทตามล�าดับ

 3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,099 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากสิ้นปี 2561 
 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 9,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.07 จากสิ้นปี 2561

 4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด 
 ในปี 2562 การบรหิารสภาพคล่องของบรษัิทมกีารพฒันาขึน้อย่างเห็นได้ชัด 
โดยสะท้อนให้เห็นจากอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นเป็น 10.5 เท่า จาก 9 เท่า ใน
ปี 2561 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็น 8.2 เท่า จาก 6.5 เท่า ใน
ปี 2561 การเพิ่มข้ึนข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการภาระ
ผูกพันระยะสั้นเพิ่มมากข้ึนโดยสามารถควบคุมสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนได้ใน
ระดับที่เหมาะสม
 ในส่วนของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เพิ่มขึ้นจาก 1,360 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,410 ล้านบาท หรือ 4% ในปี 2562  
สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือที่เคร่งครัดของบริษัท
  ขณะเดยีวกนั กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิลดลงร้อยละ 27 
จาก 1,165 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 852 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษัทจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน้อยลงจาก 2.00 บาทต่อหุ้น ในปี 2561 (จัดสรรจากก�าไร
สุทธิปี 2560) เป็น 1.50 บาทต่อหุ้น ในปี 2562 (จัดสรรจากก�าไรสุทธิปี 2561)
 กระแสเงนิสดสทุธท่ีิใช้ไปในกจิกรรมลงทุนในปี 2562 เป็นจ�านวน 2,565 ล้าน
บาท ในขณะที่บริษทัได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุเป็นจ�านวน 644 ล้านบาท
ในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3,209 ล้านบาทเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้
ลงทุนในบัญชีเงินฝากประจ�าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2563

 เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ถูกคาดการณ์ว่ายังคงทรงตัว ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะสงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนเริ่มบรรเทาลง รวมถึงทิศทางของอังกฤษหลังจากออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมีความชัดเจนมากข้ึน แต่สภาวะเศรษฐกิจท่ี
ทรดุตวัลงของจนีและตลาดเกดิใหม่ต่างๆอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการค้าระหว่างประเทศ นอกเหนอืจากนีค้วามเสีย่งด้านภมิูรฐัศาสตร์ในตะวนัออกกลาง
และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอาจขัดขวางการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกได้   
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มจะเติบโตในอัตราท่ีช้าลงเพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีส�าคัญอาจส่งผลให้เกิดความซบเซาในภาค
การส่งออก ขณะเดยีวกนัจ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาตถิกูคาดหมายว่าจะมีปรมิาณน้อยลง นอกเหนอืจากนีภ้าคการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนยังไม่มี
สัญญาณว่าจะดีขึ้น ดังนั้นเศรษฐกิจภายในประเทศจะต้องพึ่งพาการใช้จ่ายหรือการลงทุนจากรัฐบาล    
 ส�าหรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรในปี 2563 การฟื้นตัวไม่ได้ถูกคาดหวังมากนักเนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้งและปริมาณแหล่งน�้าถูกคาดการณ์
ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดีราคาผลผลิตทางการเกษตรและการช่วยเหลือทางด้านการเงินของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหลักท่ีกระตุ้นให้
เกษตรกรตัดสนิใจเพาะปลกู ดงันัน้ความเคลือ่นไหวต่างๆของปัจจยัเหล่านีจ้ะได้รบัการจบัตามองอย่างใกล้ชิดเนือ่งจากมผีลกระทบโดยตรงต่อความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมี    
  นอกเหนอืจากนี ้ปัจจยัภายนอกเช่น ภาวะการแข่งขันในตลาดปุ๋ยเคมีและความผนัผวนของราคาวตัถดุบิจะมบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของ
บรษัิท ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีทีมผูบ้รหิารต้องทบทวนและวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างสม�า่เสมอเพ่ือสร้างกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองต่อแต่ละปัจจยั
และท�าให้บริษัทสามารถแข่งขันในอุตสากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
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Business Overview

 The Company reported in the Consolidated Financial Statements of 2019 from January 1 to December 31, 2019 that the Company 
achieved Profit Attributable to Owners of the parent of 922 million baht, decreased by 31% or 409 million baht from the previous year of 1,331 
million baht.  The decline in profit was due to the reduction of chemical fertilizer demand, which had been affected by the occurrence of severe 
drought during the year 2019. As a result, Earnings per Share for the year 2019 was 1.58 Baht, decreased from 2.28 Baht in 2018.

Business Segment Information
 The Company’s main business is to import, manufacture and distribute various formulas of chemical fertilizer. The Company has 3 
subsidiaries, 1) TCCC Myanmar Ltd., 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 the segment of Core Business and 
Subsidiaries businesses.

 • Core Business (Chemical Fertilizers)
 Thailand had experienced the worst drought in four decades, which inevitably worsened growers’ income and purchasing power as it 
had reduced cultivated areas as well as the quality of crop yield. Besides, the prices of major field crops such as rice, sugarcane and rubber 
were not attractive enough for growers to start cultivation.   Therefore, these factors had contributed to a significant decline in demand for 
chemical fertilizer compared with the previous year.
 To cope with such difficulty, the Company expanded its product segments by introducing more of fruit fertilizer formulas as there had 
been a continuous demand for several major fruits from both inside and outside the country. Exportation to neighboring countries including 
Laos, Cambodia and Myanmar was another strategy that the Company used for recovering from the loss in a domestic market.       
 • Other Businesses
 The share of Sales Revenue and Service Income from the two non-fertilizer businesses was insignificant at 4% compared with the 
total revenue in 2019.
 Sales Revenue and Service Income of MC Agro-Chemicals was down by 26% from the previous year. The decrease was due to the 
government’s restriction on the use of farming chemicals such as Glyphosate.
 Service Income of N.I.M. also decreased by 4% from the previous year. The decrease resulted from the lower volume of chemicals 
storage in the tanks.  
 
Policy and Strategy
 The Company adheres to the main strategies of; 1) supplying high quality products for farmers to achieve high yield, 2) providing best 
services to the customers to meet their requirements, and 3) controlling production and procurement to maintain the optimal level of 
inventory, so as to generate highest income from the operation. In addition, The Company achieved “Green Industry Reward Level 4” in 
recognition of the Company’s effort in creating the most environmentally friendly manufacturing processes as well as cultivating positive 
mindsets in employees by raising awareness of the importance of their engagement in environmental protection.  Ultimately, the Company is 
committed to being a good corporate citizen in the local communities.
 To achieve sustainable growth, the Company strives to adopt advanced technology for the enhancement of manufacturing capabilities, 
create distinctive products and offer new services with best customer support. 

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 Standards (“TAS”) No.1 (Revised 2018) and the Regulation of the Stock Exchange of Thailand. 
The significant accounting policies is to recognize revenue from sales when the Company has transferred the control of the goods to  
customers. Inventory is recorded either at lower of cost or net reliable value, whichever is lower. Meanwhile, cost is determined by a weighted 
average method except for a subsidiary, MC Agro-Chemicals Company Limited, which is determined by a first-in, first-out approach.
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

Results of Operations 

 1. Overview of the Operation
 Statements of Comprehensive Income as of December 31, 2019 compares with December 31, 2018.

Unit : Million Baht
Year Change

2018 2019 %

Revenues from Sales and Services 10,322 8,815 (15)

Cost of Goods Sold and Rendering of Services (8,036) (7,024) (13)

Gross Profit 2,286 1,791 (22)

Other Income 135 106 (21)

Profit Before Expenses 2,421 1,897 (22)

Selling and Administration Expenses (715) (704) (2)

Profit Before Finance Costs and Income Tax Expense 1,706 1,193 (30)

Finance Costs (2) (5) 158

Profit Before Income Tax 1,704 1,188 (30)

Income Tax Expense (354) (249) (30)

Profit for the Year 1,350 939 (30)

Profit Attributable to Owners of Parent 1,331 922 (31)

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of Parent 1,330 886 (33)

 2. Revenues from Sales and Services
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 •  Core Business (Chemical Fertilizer)
 In 2019, The Company generated revenues from sales of chemical fertilizer in the total amount of 8,442 million baht, decreased by 
1,414 million baht or 14% from 2018. The main reason for such decrease was due to the severe impact from drought, which directly lower the 
demand for chemical fertilizer.       
 •  Income from the Other Businesses 
 Overall, income from other businesses was from the sales of pesticides used in the agricultural sector as well as servicing tank rental 
and terminal operation for the storage of liquid chemicals used in various industries.   The revenue generated by these businesses in 2019 
was 373 million baht, down by 93 million or 20% compared with 466 million baht in 2018.

 3. Cost of Goods Sold and Services
 In 2019, the Cost of Goods Sold and Services decreased from 8,036 million baht in 2018 to 7,024 million baht or 13%. In line with 
Sales decrease, the Cost of Goods Sold and Services decreased. 

 4. Selling and Administration Expenses
 The Company’s Selling and Administration Expenses showed a decrease of 2% from 715 million baht in 2018 baht to 704 million baht 
in 2019. The said decrease was due to the Company’s full effort to manage and control spending on the marketing and sales promotion by 
offering customized campaigns that suits with different locations. 

 5. Profitability Analysis 

Description
Year Change

2018 2019 %

Gross Profit (Million Baht) 2,286 1,791 (22)

Profit Attributable to Owners of the parent (Million Baht) 1,331 922 (31)

Earning Per Share (Baht) 2.28 1.58 (31)

 In 2019, The Company’s gross profit was 1,791 million baht, showing a decrease of 495 million baht or 22 percent from 2,286 million baht 
in 2018. The drop in gross profit resulted from the receding demand for chemical fertilizer. Moreover, due to decrease of sales volume, more fixed 
cost allocated per volume worsen the gross profit ratio. As a result, gross profit ratio dropped from 22.1% in 2018 to 20.3% in 2019 .

 Regarding the Profit Attributable to Owners of parent in 2019, the Company earned 922 million baht, which decreased from 2018 by 
409 million baht or 31% (1,331 Million Baht). As a result, Earning per Share (EPS) decreased from 2.28 baht in 2018 to 1.58 baht in 2019.    
 Due to the declining net profit, both Return on Equity (ROE) and Return on Asset (ROA) in 2019 consequently decreased to 9.3% from 
13.6% in 2018 and 8.3% from 11.9% in 2018 respectively. Despite a number of setbacks, the Company persevered in its attempts to maintain 
profitability for the benefit of the shareholders and utilize all available assets to generate best performance.
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

Analysis of Liquidity and Capital Resources

 1. Overview of Financial Statements
 Main components of Statement of Financial Position (Consolidated)

Description

December 31, 2018 December 31, 2019

 Million Baht 
Percentage to 
Total  Assets

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

Current Assets 8,459 76 8,498 77

Non-current Assets 2,668 24 2,534 23

Total Assets 11,127 100 11,032 100

Current Liabilities 936 9 811 7

Non-current Liabilities 265 2 288 3

Shareholders' Equity 9,926 89 9,933 90

Total Liabilities and Shareholders' Equity 11,127 100 11,032 100

 2. Assets
 As of December 31, 2019, overall assets of the Company slightly declined from 11,127 in 2018 to 11,032 or less than 1%. Details are 
shown in the next table:
      

Description
December 31, 2018 December 31, 2019 Change

 Million Baht  Million Baht %

Cash and Cash Equivalents 5,517 3,507 (36)

Current Investments 175 2,675 1,426

Trade and other Current Receivables 419 559 33

Inventories 2,347 1,756 (25)

Total Assets 11,127 11,032 (1)

 
 The 36% decrease of Cash and Cash Equivalents was mainly from the Company’s intention to free up the excess cash to invest in 
term deposits with maturities ranging from 3 months to 1 year to earn higher expected returns. Thus, it reflected in the significant increase of 
Current Investments from 175 million baht in 2018 to 2,675 million baht in 2019. Trade and other Current Receivables rose by 33% because 
the Company tried to loosen up the cash collection policy for serving customers during unfavorable market conditions. In the meantime, the 
amount of inventories reduced by 25% compared with the previous year as the Company tried to control and adjust inventories in accordance 
with the market demand.

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 
14, 2020 and January 21, 2019, the appraisal values of the fair value of such right as at January 2, 2020 and January 2, 2019, respectively, 
are higher than the carrying values.
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 For the year ended December 31, 2019 and 2018, sale under these trademarks were approximately 95% and 97% of the Company’s 
total revenue from sales, respectively.

 3. Liabilities and Equity 
 • On December 31, 2019, the Company had Total Liabilities of 1,099 million baht, decreased by 102 million baht or 9% from the end of 2018. 
 • On December 31, 2019, the Company had Total Equity of 9,933 million baht, increased by 7 million baht or 0.07 % from the end of 2018.

  4. Liquidity and Cash Flows
 In 2019, there was a significant improvement in liquidity  
management as it was evident that the current ratio increased to 10.5 times 
from 9.0 times in 2018 and the quick ratio increased to 8.2 times from 6.5 
times in 2018.  In other words, the Company was able to control both  
Current Assets and Current Liabilities for ensuring the ability of managing 
short-term obligations in a more efficient manner.
 Regarding the Cash Flow Activities, the Net Cash Flow provided by 
operating activities showed an increase from 1,360 million baht in 2018 to 
1,410 million baht or 4% in 2019. The increase was due to the Company’s 
tight control on the level of inventory. 
 Meanwhile, the Net Cash Flow used in financing activities decreased 
by 27% from 1,165 million baht in 2018 to 852 million baht in 2019 as the 
Company paid out less dividend from 2.00 baht per share in 2018 (based 
on appropriation of net profit for 2017)  to 1.50 baht per share in 2019 
(based on an appropriation of net profit for 2018).
 The Net Cash Flow used in investing activities was 2,565 million 
baht in 2019 whereas the Net Cash Flow provided by investing activities 
was 644 million baht in 2018.   The difference of 3,209 million baht was 
from a significant increase in the Company’s investments in term deposits 
to gain higher expected returns.

Economic & Business Forecast2020

 The global economy is expected to remain plateau in 2020. Although the economic environment seems favorable because of the  
reduced trade tension between the U.S. and China as well as the clearer direction of Brexit, the economic downturn in China and various 
emerging markets could create a negative impact on international trade. Besides, geopolitical issue in the Middle East as well as the plague 
of coronavirus could also obstruct the world economic development.  
 Thailand economy in 2020 is likely to grow at a slower pace because the economic situation of major trading partners could cause a 
sluggishness in the export sector whereas the number of foreign tourists is expected to decline; additionally, private consumption and  
investment have shown no signs of improvement. Therefore, domestic economy will be solely depended on the government spending.
  Regarding the agricultural sector in 2020, not much recovery is expected during the year because the impact from drought and water 
resources are predicted to be at the same level as the previous year. Nevertheless, the price of agricultural products and the government’s 
financial supporting schemes are considered as important factors that can enhance growers’ willingness to cultivate.Thus, the movements of 
these determinants will be strictly monitored as they affect the demand for chemical fertilizer.            
 In addition, external factors including the competition in chemical fertilizer market and the trends of raw material prices will play an 
important role in determining the organization’s performance. It is essential that the Management needs to regularly review and analyze the 
situation to find effective strategies that can respond to each factor and enable the Company to remain competitive in the industry.
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ทบทวนและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงท่ีส�าคัญซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีของบริษัทฯ ท้ังนี้ อาจมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีขณะนี้บริษัทฯ เช่ือว่ายังไม่มีนัยส�าคัญแต่อาจกลายเป็นความเสี่ยงท่ีมี 
นัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ต่อไปได้ในอนาคต โดยปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญและวิธีบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. ก�ำลังซื้อของเกษตรกร

 เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตผลทางการเกษตรของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศเป็นปัจจัยส�าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จากสถานการณ์
ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต�า่ท่ีเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซ้ือ
ปุ๋ยของเกษตรกร เนือ่งจากภาวะราคาพชืผลทางการเกษตรตกต�า่ท�าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง จงึส่งผลต่อก�าลงัซ้ือของเกษตรกรและน�าไปสูค่วามต้องการ
ใช้ปุ๋ยท่ีลดลงในท่ีสุด นอกจากนี้รายได้ท่ีลดลงของเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการช�าระค่าปุ๋ยของเกษตรกรให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ 
ซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัทฯ ที่อาจไม่ได้รับช�าระหนี้ตามก�าหนดระยะเวลาจากตัวแทนจ�าหน่ายได้ 

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถรองรับการเพาะปลูกพืชได้หลายประเภท เช่น ข้าว ผักและผลไม้ ยางพาราเป็นต้น จึงสามารถกระตุ้น
ก�าลงัซ้ือปุ๋ยของเกษตรกรเพ่ือสร้างยอดขายให้แก่บรษัิทฯได้ตลอดท้ังปี นอกจากนีบ้รษัิทฯได้ตดิตามสถานการณ์ของราคาสนิค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิดและ
หันไปมุ่งเน้นการขายไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีก�าลังซ้ือ รวมถึงเฝ้าระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจ�าหน่ายอย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียหรือ
การได้รับช�าระหนี้ไม่ตรงตามก�าหนดเวลา 

2. ฤดูกำลและสภำพดินฟ้ำอำกำศ

 โดยทั่วไปแล้วความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรจะมีมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
และความแปรปรวนของสภาพดนิฟ้าอากาศจงึเป็นปัจจยัท่ีมผีลกระทบโดยตรงต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตร และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของปี 2562 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งนอกฤดูกาลและรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี เนื่องจากภาวะฝน
ท้ิงช่วงท�าให้ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ีเพาะปลูก เป็นผลท�าให้ความต้องการปุ๋ยเคมีของภาคการเกษตรลดลงตาม 
ไปด้วย และส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายปุ๋ยของบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและรักษาระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ 
ละฤดูกาล เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ

3. นโยบำยภำครัฐ

 ปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ได้ออกประกาศแนะน�าราคาจ�าหน่ายส�าหรบัปุ๋ยเคมบีางสตูร ซ่ึงผูผ้ลติและผูป้ระกอบการร้าน
ค้าต้องจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีสตูรท่ีก�าหนดไว้ไม่เกนิราคาท่ีก�าหนด ดงันัน้ มาตรการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนนิธรุกจิซ่ึงส่งผลให้ราคาขายปุ๋ย
ในประเทศมีทิศทางตรงกนัข้ามกบัสภาวะราคาตลาดของวตัถดุบิปุ๋ยเคมีในต่างประเทศท่ีปรบัตวัสงูข้ึน ท�าให้กระทบกบัผลประกอบการของบรษัิทจากสภาวะ
ราคาขายที่ไม่สะท้อนกลไกทางการตลาด

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งพยายามรักษาความยืดหยุ่นในการบริหารและกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายด้านราคาควบคมุ ท้ังนีข้ณะเดยีวกนับรษัิทฯ มีความสามารถในการปรบัเปลีย่นแผนการ
ผลิตสินค้าได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ดังนั้นการมุ่งเน้นท�าการตลาดในสูตรปุ๋ยท่ีอยู่นอกเหนือมาตรการควบคุมราคาของภาครัฐเป็นแนวทางท่ี
สามารถช่วยลดผลกระทบด้านราคาขายของบริษัทฯ ได้อีกแนวทางหนึ่ง
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4. ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

 บริษัทฯ น�าเข้าวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต 
ปุ๋ยเคมแีละการก�าหนดราคาขายปุ๋ยเคมี และมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษัิทอย่างมีนยัส�าคญั  โดยปกตแิล้วราคาวตัถดุบิท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ
จะผนัผวนตามราคาในตลาดโลก ซ่ึงถกูก�าหนดโดยหลายปัจจยัเช่น สภาวะเศรษฐกจิ สภาวะอากาศ ราคาพืชผล ราคาพลงังาน รวมถงึการเกง็ก�าไร อย่างไร
กต็าม บรษัิทไม่สามารถก�าหนดราคาขายสนิค้าให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของต้นทุนการผลติท่ีมคีวามผนัผวนดังกล่าวได้ เนือ่งจากปุ๋ยเคมีเป็นสนิค้า
ควบคมุราคาตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ.2542 ซ่ึงผูผ้ลติปุ๋ยเคมต้ีองจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีสตูรท่ีก�าหนดไว้ไม่เกนิราคาท่ีคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ก�าหนด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางฯ 
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลกระทบให้การจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษัทไม่สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งท�าให้ผลประกอบการของบริษัท
อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้   

 การบริหารความเสี่ยง
 บรษัิทฯ ได้บรหิารความเสีย่งในด้านความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ โดยการควบคมุระดบัสนิค้าคงคลงัท้ังวตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูให้อยู่ในปรมิาณ
ท่ีเหมาะสม โดยบรษัิทฯได้พยายามตดิตามสถานการณ์ตลาดเพือ่ปรบัแผนการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เพือ่สามารถวางแผนการจดัหา
วัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เก็งก�าไร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีแท้จริงให้มากท่ีสุด โดยหากมีปัจจัยใดท่ีท�าให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยสูงข้ึน
อย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯจะยื่นข้อมูลต่อคณะกรรมการกลางฯ เพื่อขอให้มีการพิจารณาปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ย 

5. ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ น�าเข้าวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ท�าให้หนี้ค่าสินค้าท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาท โดยภาระหนี้ค่าวัตถุดิบ
อาจปรบัสงูข้ึนหากสกลุเงนิบาทอ่อนค่าลงเมือ่ถงึวนัครบก�าหนดช�าระเงนิ นอกจากนีบ้รษัิทยังส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังลกูค้าในประเทศเพือ่นบ้าน ดงันัน้บรษัิทฯ
อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศที่อ่อนค่าลงเมื่อถึงก�าหนดรับช�าระค่าสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ

 การบริหารความเสี่ยง
 บรษัิทฯ มกีารพจิารณาการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิส�าหรบัการบรหิารความเสีย่งจากเงนิตราต่างประเทศอย่างสม�า่เสมอ โดยบรษัิทฯได้เข้าท�าสญัญา
ซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วนัท่ีเกดิรายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซ่ึงแนวทางนีจ้ะช่วยลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดกับบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทรับรู้ต้นทุนเพื่อสามารถน�าไปก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมได้

6. กำรพึ่งพำผู้จัดหำวัตถุดิบน้อยรำย

 วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯมาจากผู้ผลิตและผู้จัดหาท่ีมีจ�านวนจ�ากัด ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอและทันเวลาในการเข้าสู่
กระบวนการผลติ ตลอดจนการจดัหาในราคาท่ีเหมาะสมจงึเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทฯ การพึง่พาผูผ้ลติและ
ผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยรายจึงอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นท�าให้ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 

 การบริหารความเสี่ยง
    บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มแหล่งผู้ขายส�าหรับวัตถุดิบทุกประเภทที่บริษัทต้องใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ น�าเข้าวัตถุดิบจากหลาก
หลายประเทศ อีกทั้งมีการกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตและผู้จัดหาที่มีจ�านวนจ�ากัด นอกจากนี้บริษัทฯ 
ได้มกีารท�าสญัญาจดัซ้ือวตัถดุบิซ่ึงจะท�าให้ผูข้ายทราบความต้องการใช้วตัถดุบิของบรษัิทในแต่ละช่วงเวลาเพือ่ส�ารองวตัถดุบิให้แก่บรษัิทฯ ในระดบัท่ีเพียง
พอต่อความต้องการใช้ รวมถึงให้ล�าดับความส�าคัญกับบริษัทในการส่งมอบสินค้าให้ก่อนผู้ซื้อรายอื่น
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

7. กำรด�ำเนินงำนของโรงงำน

 ความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทมีความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นความเสียหายหรือความขัดข้องท่ีเกิดข้ึนกับ
กระบวนการผลิต สินค้าคงคลัง หรือการส่งมอบสินค้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น เหตุสุดวิสัย  
ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ความบกพร่องของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค เป็นต้น อาจท�าให้การผลิตของบริษัทฯต้องหยุดชะงักลง
อย่างมีนัยส�าคัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตสินค้าผ่านโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่อ�าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแต่ละแห่งสามารถด�าเนินงานทดแทนกันได้ โดยโรงงานท้ังสองแห่งได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
ควบคูไ่ปกบัแผนการบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เชิงป้องกนัและเชิงพยากรณ์ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพของโรงงานและลดโอกาสท่ีโรงงานจะต้องหยุดเดนิ
เครื่องนอกก�าหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�าประกันภัยครอบคลุมการด�าเนินงานและทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น

8. กำรลงทุนในต่ำงประเทศ

 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยจัดตั้งบริษัทย่อย TCCC Myanmar Limited มีทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ด�าเนินกิจการโรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมาร์ และได้เริ่มเปิดด�าเนินงานเชิง
พาณชิย์ในช่วงต้นปี 2561 การลงทุนดงักล่าวมปัีจจยัความเสีย่งหลายประการท่ีอาจส่งผลต่อทิศทางผลการด�าเนนิการ อาทิเช่น สภาวะตลาด คูแ่ข่ง กฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ ภาวะเงินเฟ้อ ก�าลังซื้อของเกษตรกร ทักษะความรู้ของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาดปุ๋ย
ในประเทศเมยีนมาร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางตอบสนองความตอ้งการทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ บริษทัฯได้ใช้
จุดแข็งด้านตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด มาตรฐานคุณภาพสินค้า และการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยเพื่อ
การเพาะปลูกของเกษตรกรส�าหรับการขยายความสามารถทางการตลาดให้ป็นไปตามเป้าหมายได้

9. ผู้มีอ�ำนำจควบคุม

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนั้น การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องส�าคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ เนื่องจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯไม่สามารถควบคุมการลงมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีบริษัทต้องการหรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นราย
บุคคลในทุกกรณีได้

 การบริหารความเสี่ยง
 ในการลงมติเรื่องที่ส�าคัญ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูล
ของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผลความ
จ�าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย
ได้อย่างเต็มท่ี โดยท่ีบริษัทฯได้จัดเตรียมผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติได้
อย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ
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 Thai Central Chemical Public Company Limited has regularly reviewed and considered key risk factors together with risk mitigation 
plans.  The major business risks together with mitigation actions are described below.  However, in addition to such risk factors, there would 
be other risks which the Company may not currently aware of, or the Company considered that they may not have significant impact to the 
Company’s operation at this moment.

1. Farmers’ purchasing power

 Not only the overall economy situation but changes in crop prices in local and international markets are also out to 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 to the decrease of farmers’ purchasing 
power.  Drop of crop prices causes the decrease of farmers’ income, that makes farmers’ purchasing power reduce, and this leads to the 
decrease of fertilizer demand at the end. In addition, such problem would impact farmers’ payment ability to dealers, which might also  
subsequently cause a delay of payment from dealers to the Company.  

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

2. Climate changes 

 Demand of chemical fertilizers depends on climate conditions and such demand is usually peak on rainy season and cultivation periods.  
Therefore, changes of season and climate are direct factors affecting the demand of chemical fertilizer in agricultural sector and business 
performance of the Company. During the year 2019, there were several forms of climate changes, e.g., severe off-season drought resulting in 
low water level in rivers and irrigation system that were insufficient for farmers’ demand. As a result, these events caused lower demand of 
fertilizer as opposed to the Company’s expectation.

 Risk management 
 The Company keeps monitoring on weather conditions to adjust marketing and production plans in consistency with the farming  
situation and to control inventories at the optimum level in each season. 

3. Government Policies

 Chemical fertilizers are price-controlled products under the Goods and Services Prices Act B.E. 2542 by Department of Internal Trade, 
Ministry of Commerce. Fertilizer producers and sellers shall distribute specified fertilizer formulas not higher than the controlled price.  Such 
price control policy may not be consistent with fertilizer prices in the global market, therefore it might negatively impact the Company’s  
performance.

 Risk Management 
 The Company has a policy to cooperate with government to support farmers. At the same time, the Company uses best endeavor to 
maintain flexibility of management and strategy to correspond with changes of the government’s price-controlled policy. Meanwhile, the  
Company is able to adjust production plan focusing on other fertilizer formula not affected from the price control policy.  This strategy is one 
of directions that can mitigate the impact of such government’s price-control.
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

4. Fluctuation of raw material prices

 The Company imports majority of raw materials from abroad for fertilizer production. Therefore, changes of raw material prices might 
significantly affect fertilizer production cost, product price, as well as profitability of the Company. In general, raw material price fluctuates  
according to international market situations as raw materials are commodity goods whose prices are depended on several uncontrollable  
factors, e.g., global economy, weather condition, crop price, oil price, price speculation, etc. If the Company is able to manage the selling price 
to be in line with the 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, The Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (“the Committee”) has issued the 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 be unable to adjust selling prices against an increase of raw material prices as governed by the 
price control policy above, resulting in 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 inventories 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 demands, then further adjusts the  
procurement plan of raw materials in order to keep inventories at the optimum level and mitigate effects of raw material price fluctuation. 
 In addition, the Company uses best endeavor to adjust selling prices reflecting actual cost. Upon occurrence of any events causing 
production cost significantly risen up, the Company shall promptly request for the increase of fertilizer selling price to the Committee.  

5. Fluctuation of the currency exchange rate

 As majority of raw materials are imported from international suppliers, the Company has to make a 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 a foreign currency, the Company will enter 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. This dependence on 
limited suppliers might cause short supply than expectation, delay of delivery than production and selling plans, and unreasonable price increase.  
Therefore, dependence on a limited number of suppliers is one of risk factors that would affect 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 supplier dependent risk. Currently, the Company has several sources to import single fertilizers. 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.
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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.  
 
 Risk Management
 The Company operates the production by two plants, Phrapradaeng Plant at Samut Prakan Province, and Nakhon Luang Plant at Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province.  Even in the case one plant cannot operate because of emergency matters, another 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 a business strategy to expand fertilizer market into nearby countries, then the Company established TCCC  
Myanmar Limited, a subsidiary with the registered capital of 12.5 million US Dollar to operate a fertilizer packing plant at Thilawa Special 
Economic Zone in Myanmar and has started its commercial operation in early of 2018. This foreign project has inherent risk factors  
connected to the Company’s performance. For example, market conditions, competitors, governmental laws and regulations, skills and  
knowledge of local labors, inflation, purchasing power of local farmers, etc.

 Risk management
 The Company has paid attention to such investment by closely monitoring the economic, social, and market situation in Myanmar. In 
order to have effective operation, the Company has strength of strong brand recognition, product quality, competitive cost advantage, as well 
as a variety of products that can support a variety of farmers’ demand.  

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

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 / as March 12, 2019

หมายเหตุ
* บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยถือหุ้น 
 ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจากจ�านวนเสียง 11,470 เสียง 
**  บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปนี้ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 - บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน) โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง  
  จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 69.48 
 -  บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.8  
 -  บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 37  

Remark
*  Sojitz Corporation is the related person with ISTS (Thailand) Co., Ltd. pursuant to Section 258 of the SEC Act B.E. 2535 by holding the shares at 49% of the  
 registered capital and has 6,370 votes rights out of 11,470 votes. 
**  Metro Co., Ltd. is the related person with the following persons pursuant to Section 258 Securities and Exchange Act B.E. 2535 
 -  Bangkok Steel Public Company Limited as Metro Co., Ltd. holds the share of Three Mitr Marketing Co., Ltd. at 33.3% and Three Mitr Marketing Co., Ltd.  
  holds the share of Bangkok Steel Public Company Limited at 69.48%.
 -  Metrophos Co., Ltd. as Metro Co., Ltd. holds the share of Metrophos Co., Ltd. at 99.8%.
 -  Srikrungwattana 21 Co., Ltd. as Metro Co., Ltd. holds the share of Srikrungwattana 21 Co., Ltd. at 37%.

ชื่อบริษัท
Company

 จ�านวนหุ้น 
 Number of 
 Shares 

ร้อยละ
%

1. กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
Sojitz Corporation Group 

 487,993,273  83.46 

1.1 บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น / 256,833,457 หุ้น
    Sojitz Corporation
1.2 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด / 231,159,816 หุ้น
     ISTS (Thailand) Co., Ltd.

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

52,287,433  8.94 

2.1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด / 13,180,850 หุ้น
     Metro Co., Ltd.
2.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน) / 20,497,742 หุ้น
     Bangkok Steel Public Company Limited
2.3 บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด / 16,614,500 หุ้น
     Metrophos Co., Ltd.
2.4 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด / 1,994,341 หุ้น
     Srikrungwattana 21 Co., Ltd.

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

 12,617,141  2.16 

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

 11,292,800  1.93 

5. นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn

 2,162,719  0.37 

6. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
Mr. Phirawat Thammapimon

 1,922,100  0.33 

7. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย
Mr. Suparoek Mongkolsamai

1,090,000  0.19 

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

 1,000,000  0.17 

9. บริษัท มกรานันท์ จ�ากัด
Makaranant Co., Ltd.

 670,000  0.11 

10. นายปิ่น ดิษยบุตร
Mr. Pin Ditsayabut

 627,600  0.11 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิส�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 
Net Profit for the year of the separate financial statement after legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal business 
operation. 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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อุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)



โครงสร้างองค์กร
Organization Structure

เจาหนาที่บริหาร
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EO & Senior 
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CFO & Executive 
Vice President
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และผูชวยกรรมการ
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ธุรกิจเมียนมาร
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Business

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior
Vice President

สายงาน
การขาย

Sales Division

โรงงานนครหลวง 
Nakhonluang 
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โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng 
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Commercial 
Operation 
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สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Marketing and R&D Division

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานเจาหนาที่บริหาร
 และกรรมการผูจัดการใหญ

CEO & President

สำนักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

เลขานุการบริษัท 
Corporate Secretary

สำนักกฎหมาย
Legal Office

คณะกรรมการบริษัท
Corporate Board

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

คณะกรรมการระเบียบฎิบัติ
Compliance Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ผูถือหุน
Shareholders
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

อายุ : อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor Degree of Commerce from Doshisha University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการท�างาน : 
2550-2554 -  Regional General Manager, Sojitz (China) Co., Ltd
2554-2556 -  Director & General Manager, Dalian Global Food Corporation
2556-2557 -  Deputy General Manager of Foodstuffs Dept., Foods Resources Unit,   
  Sojitz Corporation
2557-2558 - General Manager of Foodstuffs Dept., Foods & Agriculture Business Unit,  
  Sojitz Corporation
2558-2560 - Deputy General Director of Sojitz Vietnam Company Ltd. 
2560-2561 - DCOO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
2561-ปัจุจบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
 - COO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
 - Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
 - Director of Hanshin silo Co., Ltd.
 - Director of Atlas Fertilizer Corporation
 - Director of The Pan Group Joint Stock Company
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษัท
 1. Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
 2. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
 3. Director of Hanshin silo Co., Ltd.
 4. Director of Atlas Fertilizer Corporation
 5. Director of the Pan Group Joint Stock Company
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2562
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง :  1 ปี

Age : 58 Years old
Education : Bachelor’s Degree of Commerce from Doshisha University
Director Training : None
Experiences : 
2007-2011 -  Regional General Manager, Sojitz (China) Co., Ltd
2011-2013 -  Director & General Manager, Dalian Global Food Corporation
2013-2014 -  Deputy General Manager of Foodstuffs Dept., Foods Resources Unit, 
  Sojitz Corporation
2014-2015 - General Manager of Foodstuffs Dept., Foods & Agriculture Business Unit, 
  Sojitz Corporation
2015-2017 - Deputy General Director of Sojitz Vietnam Company Ltd. 
2017-2018 - DCOO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
2018-Present - Corporate Board Chairman, Thai Central Chemical Public Company Limited
 - COO, Foods & Agriculture Business Division
 - Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
 - Director of Hanshin silo Co., Ltd.
 - Director of Atlas Fertilizer Corporation
 - Director of The Pan Group Joint Stock Company
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed company :   Companies
 1. Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division 
 2. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
 3. Director of Hanshin silo Co., Ltd.
 4. Director of Atlas Fertilizer Corporation
 5. Director of the Pan Group Joint Stock Company
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None,  None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 28 March 2019  
Number of year holding the position as the director : 1 Year

นายโทชิอากิ มิยาเบะ
ประธานกรรมการ

Mr. Toshiaki Miyabe
Corporate Board Chairman
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อายุ : อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา  : Bachelor’s Degree of Economics from Shiga University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ไม่มี

ประวัติการท�างาน  : 

2555-2557  -  Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation

 - Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation

2557-2560 -  President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

2560-2561 -  Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. 

 - Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.

2561-ปัจจุบัน -  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน)

 - Executive Officer, Sojitz Corporation

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท

 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด

 2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

 3. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

 4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 29 มีนาคม 2561

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 2 ปี

Age : 61 years old

Education : Bachelor’s Degree of Economics from Shiga University 

Director Training : None

Experiences :  

2012-2014  -  Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation

 - Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation

2014-2017 -  President of Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

2017 - 2018 -  Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

 - Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.

2018-Present - Chief Executive Officer and President of Thai Central Chemical Public Company Limited

 - Executive Officer, Sojitz Corporation

Directorship or Executive in other Listed Company : None

Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 4 companies

 1. Board Chairman of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

 2. Board Chairman of N.I.M. Co., Ltd.

 3. Director of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

 4. Board Chairman of TCCC Myanmar Limited

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

Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None, None

Family relation with other executive : None

First time appointed as the director : 29 March 2018

Number of year holding the position as the director : 2 Years

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Yoshihiro Tamura
Chief Executive Officer and 
President 
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายนายทาคายูกิ โทเฮ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Takayuki Tohei
Chief Financial Officer and 
Executive Vice President 

อายุ : อายุ 47 ปี

ประวัติการศึกษา  : Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

2562        -  CFO Professional Development Program 5/2019 จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2563        -  CFO Orientation course จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประวัติการท�างาน : 

2547-2552 -  General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co.,Ltd.

2552-2555 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation

2555-2558 -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation                              

2558-2560 -  Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation

2560-2561  - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation

2561-ปัจจุบัน - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation 

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

 1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด

 2. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2562

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 1 ปี

Age : 47 years old

Education : Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 

Director Training : 

2019      -  CFO Professional Development Program 5/2019, Thai Listed Companies Association (TLCA)

2020       -  CFO Orientation course, The Stock Exchange of Thailand (SET )

Experiences :  

2004-2009 - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co.,Ltd.

2009-2012 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation

2012-2015 -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation                              

2015-2017 -  Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation

2017-2018  - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation

2018-Present - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation  

Directorship or Executive in other Listed Company : None

Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 2 companies

 1. Director of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

 2. Director of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

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

Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None,  None

Family relation with other executive : None

First time appointed as the director : 28 March 2019

Number of year holding the position as the director : 1 Year

รายงานประจ�าปี 256242      



อายุ : อายุ 44 ปี

ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science from Keio University Certified Public  

Accounting (CPA) United States of America

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการท�างาน : 

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

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

2557-ปัจจุบัน -  เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2557

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 6 ปี

Age : 44 years old

Education : Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science from Keio University Certified Public Accounting 

(CPA) United States of America

Director Training : None

Experience :  

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

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

2014-Present -  Executive Officer and Senior Vice President of Thai Central Chemical Public Company Limited

Directorship or Executive in other Listed Company : None

Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : None

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

Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None, None

Family relation with other executive : None

First time appointed as the director : 28 March 2014

Number of year holding the position as the director : 6 Years

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Jiro Nishiyama
Executive Officer and Senior 
Vice President
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นางสาวกนกพร  อังสุนทรสฤษดิ์
กรรมการ

Miss Kanokporn
Aungsoontornsarid
Director

อายุ : อายุ 49 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2557 - Director Certification Program รุ่น 198/2014 
  จัดอบรบโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 - Director Certification Program รุ่น 199/2015 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 - Board that Make a Difference รุ่น 1/2016 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 - Board Matters and Trends รหัส 4/2017 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการท�างาน :   
2553-ปัจจุบัน -  Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                                                 
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก  : 1 มีนาคม 2554
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 9 ปี

Age : 49 Years old
Education : Bachelor’s Degree of Economics from Chulalongkorn University
 Master’s Degree of Economics from University of Missouri, U.S.A.
Director Training :
2014 - Director Certification Program (DCP), class 198/2014, 
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
2015 - Director Certificate Program (DCP), class 199/2015, 
  Thai Institute of Directors Association (IOD)
2016 - Board that Make a Difference (BMD), class 1/2016,
  Thai Institute of Director Association (IOD)
2017 - Board Matters and Trends (BMT), class 4/2017,
  Thai Institute of Director Association (IOD)
Experiences :
2010-Present -  Vice President Relationship Manager of Chemical Lending Group, 
  Bangkok Bank Public Company Limited. 
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 31 March 2011
Number of year holding the position as the director : 9 Years

รายงานประจ�าปี 256244      



อายุ : อายุ 77 ปี 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการท�างาน :  

2529-ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2531-ปัจจุบัน -  ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

2526-ปัจจุบัน -  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด

2527-ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด

2530-ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 

2531-ปัจจุบัน -  ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท  

 1. กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท

 1. ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

 2. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด

 3. กรรมการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด

 4. กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 

 5. ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

 6. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : 5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น 

นางวีณา สุวรุจิพร ภริยา : 4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 7 ปี

Age : 77 years old

Education : Bachelor’s Degree of Law from Thammasat University

Director Training : None

Experiences :

1986-Present  -  Director of Metro Systems Corporation PCL.

1988-Present  - Chairman of United Flour Mill PCL.

1983-Present  -  Vice-Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.

1984-Present -  Director of Metro Co., Ltd.

1987-Present  -  Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.

1988-Present  -  Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.

Directorship or Executive in other Listed Company : 1 company

  1. Director of Metro Systems Corporation PCL.

Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 6 companies

 1. Chairman of United Flour Mill PCL.  

 2. Vice-Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.

 3. Director of Metro Co., Ltd.

 4. Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.

 5. Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.

 6. Director of N.I.M. Co., Ltd.  

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

Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : 5,000 shares/ 5,000 shares

Mrs. Veena Suvaruchiporn, Wife : 4,285 shares/4,285 shares

Family relation with other executive :  None

First time appointed as the director :  29 March 2013

Number of year holding the position as the director : 7 Years

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

Mr. Suvij Suvaruchiporn
Director
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นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Suvat Suebsantikul
Independent Director and 
Audit Committee Chairman

อายุ : อายุ 69 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

2559 -  Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน : 

2532-2554 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

2546-2554 -  กรรมการ บรษัิท ค๊อสม่าเมดคิอล จ�ากดั (บรษัิทในกลุม่บรษัิทเบอร์ลีย่คุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 มิถุนายน 2555

จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 7 ปี 9 เดือน

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 -  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า : ไม่เป็น

 -  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น

 -  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ  

  สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age : 69 years old

Education : Bachelor’s Degree of Economics from Aligarh Muslim University, India

Director Training  

2016 -  Director Certificate Program (DCP), class 227/2016

  Thai Institute of Director Association (IOD)

2017 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017

  Thai Institute of Director Association (IOD)

Experience   

1989-2011 -  Vice-President (Group Treasurer) of Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC)

2003-2011 -  Director of Cosma Medical Co., Ltd. (BJC’s subsidiary) 

Directorship or Executive in other Listed Company : None

Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : None 

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

Having any interests related to the agendas of this AGM : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None, None

Family relation with other executive : None

First time appointed as the director : 20 June 2012

Number of year holding the position as the director : 7 Years 9 Months

Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may 

have any conflict of interest at present or during the past 2 years

 -  Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary : None

 -  Serving in professional service as auditors or legal consultant : None

 -  Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials,  

  products, services, or borrowing, or lending, etc. : None 

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ : อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
 ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
 ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
 ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  
2553 - Director Certification Program 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 - Audit Committee Program 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 - Advanced Audit Committee Programs 
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016
  อบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017
  อบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 - Boards That Make a Difference (BMD) 8/2018
  อบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการท�างาน :
2556-2557 -  หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จ�ากัด
2557-2558 -  หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จ�ากัด 
2549-ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
 1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด   
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 10 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 -  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า : ไม่เป็น
 -  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
 -  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ  
  การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age : 51 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Accounting (with 2nd class honor) from Chiang Mai University 
 Master’s Degree in Business Economics from NIDA
 Certified Public Accounting (CPA) Thailand
 Certification in Control Self Assessment (CCSA)
 Certified Internal Auditor (CIA)
 Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Director Training :
2010 - Director Certification Program (DCP), class 198/2014, 
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
2011 - Audit Committee Program, 
  Thai Institute Directors Association (IOD)
2011 - Advanced Audit Committee Programs, 
  Thai Institute Directors Association (IOD)
2016 -  Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016,
  Thai Institute Directors Association (IOD)
2017 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017
  Thai Institute of Director Association (IOD)
2018 - Boards That Make a Difference (BMD) 8/2018
  Thai Institute of Director Association (IOD)
Experiences :
2013-2014 -  Partner of BDO Ltd.
2014-2015 -  Senior Partner of Thai Info Ltd.
2006-Present -  Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 1 company
 1.Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Having any interests related to the agendas of this AGM : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 14 August 2009
Number of year holding the position as the director : 10 Years 7 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any 
conflict of interest at present or during the past 2 years
 -  Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary : None
 -  Serving in professional service as an auditor or a legal consultant : None
 -  Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, 
  services, or borrowing, or lending, etc. : None

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Opas Sripornkijkachorn
Independent Director and 
Audit Committee Member
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นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Kasemsak Masayavanich
Independent Director and 
Audit Committee Member 

อายุ : อายุ 69 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
หลักสูตรการฝึกอบรม : 
2535 - Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
2553 - Financial Statements for Directors รุ่น 10/2010
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 - Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการท�างาน :  
2520-2537 - ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
2537-2543 -  กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2543-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด
 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 16 สิงหาคม 2553
จ�านวนปีที่กรรมการเคยด�ารงต�าแหน่ง : 9 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือใน
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 -  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า : ไม่เป็น
 -  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
 -  ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิท่ีมนียัส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างอสิระ เช่น การซ้ือขายวตัถดุบิ สนิค้า บรกิาร  
  การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี  

Age : 69 Years old
Education : Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
Training   : 
1992 - Advanced Management Development Program 2/2535 Thammasart University
Director Training : 
2010 - Financial Statements for Directors, class 10/2010
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
2011 - Director Certification Program (DCP), class 141/2011
  Thai Institute of Directors Association (IOD)    
Experiences :    
1977-1994  - Manager of Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.
1994-2000 - Director of I & C Development (Thailand) Co., Ltd.
2000-Present  -  Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
  Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 2 companies
 1.  Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
 2. Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Having any interests related to the agendas of this AGM : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2019 and 31 December 2019 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director :  16 August 2010
Number of year holding the position as the director : 9 Years 7 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any 
conflict of interest at present or during the past 2 years
 -  Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary : None
 -  Serving in professional service as auditors or legal consultant : None
 -  Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, 
  services, or borrowing, or lending, etc. : None

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ :  อายุ 77 ปี
ประวัติการศึกษา :  - ส�าเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 
 - ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) พ.ศ.2507
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ.2535
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง พ.ศ.2544
 - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นที่ 311 พ.ศ.2532
ประวัติการท�างาน :  
ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน - นายกองเอกและรองประธานมูลนธิ ิกองอาสารกัษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย  ในพระบรมราชินปูถมัภ์
2530-ปัจจุบัน -  กรรมการ  มูลนิธิสวนหลวงร.9
2534-ปัจจุบัน -  ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
2547-ปัจจุบัน -  นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2547-ปัจจุบัน -  ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน -  ที่ปรึกษา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน -  ที่ปรึกษาอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2529-ปัจจุบัน -  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน -  ที่ปรึกษา สายงานสื่อสารองค์กรและรายได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อดีต
2520-2540 -  กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย 
2519-2520 -  สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
2520-2522 -  ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2522-2528, 2532-2534  -  ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย (พ.ศ.2522-2526, 2528 และ พ.ศ.2532-2534)
2560-2561 -  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2553-2561 -  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Age :  77 years old
Education : - Graduated high school from Assumption College  
 - Bachelor Degree in commerce from Ross College (Dublin) (1964) 
 - Honorary Doctoral Degree in Mass Communication from  Ramkhamhaeng University (1992)
 -  Honorary Doctoral Degree in Arts, Lampang Rajabhat University (2001)
 - Diploma the Joint State-Private Sector Class 311 from The National Defence College of Thailand (1989)
Experiences :
Presently
1999-Present -  Independent Director & Chairman of Audit Committee of Bangkok    Insurance PCL. 
2001-Present  -  Advisor of United Flour Mill PCL. (U.F.M.) 
2009-Present  -  Territorial Defense Volunteer Corps Colonel & Vice President of the 
  Foundation of the Volunteers Defence Under the Royal Patronage of her majesty the Queen
1987-Present -  Director of Suanluang Rama IX Foundation
1991-Present -  Advisor of The Psychological Security Association of Thailand 
2004-Present  -  President of Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association
2004-Present  -  Advisor of Soil and Fertilizer Society of Thailand
2013-Present  -  Advisor of Horticultural Science Society of Thailand
2018-Present -  Senior Advisor of the board of The Federation of Thai Industries.
1986-Present -  Member of the board of The Federation of Thai Industries.
2018-Present           -  Advisory Committee on Corporate Communication and Revenue of The Federation of Thai Industries.
2016-Present           -  Advisory Committee on Corporate Social Responsibility of The  Federation of Thai Industries.
In the past
1977-1997 -  Honorary Consul of Ireland 
1976-1977 -  Member of The National Administrative Reforms Council (NARC)
1977-1979 -  Member of the National Legislative Assembly of Thailand
1979-1985, 1989-1991    -  Senator 3 terms (1979-1983, 1985 & 1989-1991)
2017-2018 -  Chairman of Bangkok Insurance PCL.
2010-2018  - Independent Director & Audit Committee of Bank ICBC (Thai) PCL.

ที่ปรึกษาบริษัท
Company Advisors

นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ  ประกาศเภสชั
ท่ีปรกึษาอาวโุส

VDC Col. Plengsakdi  Prakaspesat 
Senior Advisor
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อายุ :  อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา :  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์บัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาปฐพวีทิยา จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท�างาน : 

2521-2534 - หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2534-2545 - หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2545-2553 - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553-2555 - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

Age :  66 years old

Education : Bachelor’s Degree of Science (Soil Science, Faculty of Agriculture) from Kasetsart University 

Experiences :

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

  Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

1991-2002 -  Chief of Chemical Fertilizer Registration, 

  Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

2002-2010 -  Director of Plant Varieties Control Group, 

  Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

2010-2012 -  Director of Fertilizer Control Group, 

  Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์
ท่ีปรกึษา

Mr. Thanet Pingsutthiwong
Advisor 

ที่ปรึกษาบริษัท
Company Advisors
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อายุ : อายุ 57 ปี
ประวัติ ศึกษา : ปริ  ญญาโท สาขา การ ตลาด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 ปริญญ  าตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ การ ขนส่ง 
 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศ ออสเตรเลีย
การอบรม : Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) 
 สมาคม ส่งเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย
ประวัติการท�างาน :
2548-2552 - กรรมการ และ กรรมการ รอง ผู้จัดการ ใหญ่ อาวุโส บริษัท ไทย เซ็นทรัล เคมี จ�ากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน - กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เม โทร รีซอร์ส เซส จ�ากัด (มหาชน)  
2542-ปัจจุบัน -  กรรมการ บริหาร บริษัท เอม ซี โบ รคเกอร์ จ�ากัด
2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการ 
  บริษัท คริสตัล เจด คูลินารี่ คอนเซพท์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2548-ปัจจุบัน -  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย เซ็นทรัล เคมี จ�ากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ�ากัด
2559-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จ�ากัด
2559-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคไอซี-บีเคเค จ�ากัด 

Age  :  57 years old
Education :  Master Degree of Marketing from Thammasat University
 Bachelor Degree of Business (Transport Economics)
 from Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia
Training : Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) Thai Institute of Directors
Experiences :
2005-2009 -  Executive Director and Senior Executive Vice President 
  of Thai Central Chemical  Public Company Limited.
1996-Present -  Managing Director of Metro Resources Public Company Limited 
1999-Present -  Executive Director of MC Broker Company Limited
2004-Present  -  Executive Director and Managing Partner 
  of Crystal Jade Culinary Concept Holding (Thailand) Company Limited
2005-Present  -  Executive Director, Executive Committee Member 
  and Risk Management Committee Member of Bangkok Post Public Company Limited
2012-Present  -  Advisor to President of Thai Central Chemical Public Company Limited
2014-Present  -  Executive Director of Post International Media Company Limited
2015-Present -  Executive Director of Flash News Company Limited
2015-Present  -  Executive Director of Post Holding Company Limited
2015-Present -  Executive Director of Post New Media Company Limited
2015-Present  -  Executive Director of Post TV Company Limited
2015-Present   -  Executive Director of Mushroom Group Company Limited
2016-Present   -  Executive Director of Post-IM Plus Company Limited
2016-Present  -  Executive Director of KIC-BKK Company Limited
  

นาย เอก ฤทธ์ิ บุ ญปิติ
ท่ีปรกึษากกรมการผูจ้ดัการใหญ่

Mr. Ek-Rit Boonpiti
Advisor to the President
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

No.1
ชื่อ : นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ต�าแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 61 ปี
ประวัติการศึกษา  :  Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
Name :  Mr. Yoshihiro Tamura
Position :  Chief Executive Officer & President 
Age :  61 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 : None

No.2
ชื่อ   :  นายทาคายูกิ โทเฮ
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  
อายุ :  อายุ 47 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Laws from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
Name   :  Mr. Takayuki Tohei
Position :  Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age :  47 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Laws from Keio University
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 : None

No.3
ชื่อ   :  นายจิโร่ นิชิยาม่า
ต�าแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 44 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
Name  :  Mr. Jiro Nishiyama
Position :  Executive Officer & Senior Vice President
Age :  44 years old
Education :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 : None

No.4
ชื่อ : นายเรียวซุเกะ โฮริ
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 40 ปี 
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
 :  Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
Name : Mr. Ryosuke Hori
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 40 years old
Education     : Bachelor’s Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
 :  Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 :  None
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No.5
ชื่อ   :  นายโค โทจิม่า
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name :  Mr. Ko Tojima
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  59 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 : 5,000 shares or 0.00%

No.6
ชื่อ   :  นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษา :  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
Name  :  Mrs. Montha Kasadesinchai
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  54 years old
Education :  Bachelor’s Degree in English from Thammasat University
  Master’s Degree in Industrial & Organizational Psychology from Thammasat University
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 :  None

No.7
ชื่อ : นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : อายุ 55 ปี
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name : Mr. Somruk Likitcharoenphan
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 55 years old
Education : Bachelor’s Degree in Industrial Engineering  from Chulalongkorn University 
  Bachelor’s Degree in Computer Science  from Mahidol University
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 : 13,600  shares or 0.00%

No.8
ชื่อ : นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา :  วทิยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาเอกกฏีวทิยา จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
Name : Mr. Watchara Pingsuthiwong
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 62 years old
Education : Bachelor of Science’s Degree in Entomology from Kasetsart University
Shareholding in the Company as of 31 December 2019 :  None

หมายเหตุ :  *  นายทาคายูกิ โทเฮ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 **  นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
Remark :  *  Mr. Takayuki Tohei has been appointed as Chief Financial Officer & Executive Vice President since March 28, 2019 
 **  Mr. Shigetsugu Fukuda vacated from the position of Chief Financial Officer & Executive Vice President on March 28, 2019

Annual Report 2019 55      



คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

เลขานุการบริษัท  / ส�านักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office

นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท  / หัวหน้าส�านักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij 
Corporate Secretary / Legal Head

ส�านักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

นายไพฑูรย์ อินอุทัย 
ผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

Mr. Phaitoon Inuthai 
General Manager - Internal Audit Office /Secretary to Audit Committee

ด้านทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Group

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai 
Executive Officer & Senior Vice President

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
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

ด้านจัดซื้อ
Procurement Group

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Jiro Nishiyama
Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท ตั้งควิวิช 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

Mr. Thananat Tangkavivit 
General Manager - Procurement Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

นายทาคายูกิโทเฮ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Takayuki Tohei
Chief Financial Officer & Executive Vice President

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชี

Mrs. Sunee Lorungroj 
General Manager - Accounting Division

นางลักษมี หิรัญญะวณิชย์ 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Mrs. Luksami Hirunyavanich 
General Manager - Finance Division

นางสาวกันต์ศิร์อร ณ เชียงใหม่*
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Ms. Kunsiorn Na Chiangmai* 
General Manager - Finance Division

หมายเหตุ : * นางสาวกันต์ศิร์อร ณ เชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
Remark : *  Ms. Kunsiorn Na Chiangmai has been appointed as General Manager - Finance Division since October 1, 2019.
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ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Commercial Group / Marketing and R&D Division

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Watchara Pingsuthiwong 
Executive Officer & Senior Vice President

นายศุภชัย ปานด�า
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย

Mr. Supachai Pandum
General Manager - Sales Division

นางมาลี ด้วงดนตรี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการขาย

Mrs. Malee Duangdontee 
General Manager - Commercial Operation Division

นายสุภัค เหล่าดี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

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

ด้านการผลิต
Production Group

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้จัดการโรงงาน

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

นายพลจักร มิ่งมหากุล
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

โรงงานนครหลวง
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

นายวายุ ก้องเกรียงไกร**
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Vayu Kongkreangkrai**
General Manager - Production Management Division

นายเฉลิมพล สมาคม
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Chalermphol Samarkhom
General Manager - Operation Support Division

หมายเหตุ : **  นายวายุ ก้องเกรียงไกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
Remark : ** Mr. Vayu Kongkreangkrai has been appointed as General Manager - Production Management Division since October 1, 2019.

ธุรกิจเมียนมาร์
Myanmar Business

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

1. กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company, Subsidiary and Associate Companies

ที่
 No.

รายนาม
Name TCCC

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies

บริษัทร่วม
Associate
Company

1 2 3 4

1 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ*
Mr. Kyosuke Sasaki*

X

2 นายโทชิอากิ มิยาเบะ**
Mr. Toshiaki Miyabe**

X

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura

0/* X X X /

4 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ***
Mr. Shigetsugu Fukuda***

/* / /

5 นายทาคายูกิ โทเฮ****
Mr. Takayuki Tohei****

/* / /

6 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

/*

7 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

/

8 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn

/ /

9 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

#/

10 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

#/

11 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

#/

12 นายเรียวซุเกะ โฮริ
Mr. Ryosuke Hori

* / / /

13 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong

*

14 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan

* /

15 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai

* /

16 นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima

* +

หมายเหต ุ:    
 X = ประธานกรรมการ 0 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 / = กรรมการ *  = เจ้าหน้าที่บริหาร + = กรรมการผู้จัดการ

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

บริษัทร่วม / Associate Company
4. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
 Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทย่อย / Subsidiary Companies
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด  
 MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด  
 N.I.M. Co., Ltd
3. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
 TCCC Myanmar Limited
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2. รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ประจ�ำปี 2562
 Details of the 2019 Board of Directors Meeting Attendance

ในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
In 2019, the company held 5 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow.

ที่
 No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง 
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5

1 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ*
Mr. Kyosuke Sasaki*

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman   - - -

2 นายโทชิอากิ มิยาเบะ**
Mr. Toshiaki Miyabe**

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman - -   

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President     

4 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ***
Mr. Shigetsugu Fukuda***

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President   - - -

5 นายทาคายูกิ โทเฮ****
Mr. Takayuki Tohei****

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President - -   

6 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President     

7 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director     

8 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
 Director     

9 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman     

10 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member     

11 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

หมายเหตุ : *  นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 ** นายโทชิอากิ มิยาเบะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 ***  นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 **** นายทาคายูกิ โทเฮ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

Remark : *  Mr. Kyosuke Sasaki vacated from the position of Corporate Board Chairman since March 28, 2019.
 **  Mr. Toshiaki Miyabe has been appointed as Corporate Board Chairman on March 28, 2019.
 ***  Mr. Shigetsugu Fukuda vacated from the position of Chief Financial Officer and Executive Vice President since March 28, 2019.
 **** Mr. Takayuki Tohei has been appointed as Chief Financial Officer and Executive Vice President on March 28, 2019.

Annual Report 2019 59      



โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

ล�าดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

กรรมการ
Directors

กรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee
1 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ*

Mr. Kyosuke Sasaki*
ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

363,000

2 นายโทชิอากิ มิยาเบะ**
Mr. Toshiaki Miyabe**

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

54,000

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

675,000

4 นายชิเกะซึกุ  ฟุคุดะ***
Mr. Shigetsugu Fukuda***

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

562,000

5 นายทาคายูกิ โทเฮ****
Mr. Takayuki Tohei****

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

36,000

6 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

514,400

7 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director

222,000

8 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn 

กรรมการ
Director

222,000

9 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

422,000 700,000

10 นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

342,000 540,000

11 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

342,000 540,000

3. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ส�ำหรับปี 2562
 Remuneration of Directors and Executives in the year 2019

ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�าหรับปี 2562 มีจ�านวนรวม 5.5 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน 
รายเดือน (2) ค่าบ�าเหน็จกรรมการ และ (3) เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
 Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2019 amounted to a total of THB 5.5 million, which  
included (1) monthly remuneration (2) Director Bonus remuneration and (3) Audit Committee Meeitng Allowance (for Audit Committee). Details 
of these are given below:

 ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
 Other  remuneration : None

ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�าหรับปี 2562 จ�านวน 9 ท่าน มีจ�านวนรวม 33.8 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน
รายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
 Monetary Remuneration : Remuneration of The Executives in the year 2019 for 9 persons amounted to a total of THB 33.8 million, 
which included (1) monthly salary and (2) other benefits
 ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
 Other  remuneration : None

หมายเหต ุ: * นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 **  นายโทชิอากิ มิยาเบะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 *** นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
 **** นายทาคายูกิ โทเฮ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

Remark : *  Mr. Kyosuke Sasaki vacated from the position of Corporate Board Chairman since March 28, 2019.
 **  Mr. Toshiaki Miyabe has been appointed as Corporate Board Chairman on March 28, 2019.
 ***  Mr. Shigetsugu Fukuda vacated from the position of Chief Financial Officer and Executive Vice President since March 28, 2019.
 ****  Mr. Takayuki Tohei has been appointed as Chief Financial Officer and Executive Vice President on March 28, 2019.
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การกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

1. นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ีวางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 ในการด�าเนินกิจการ บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษัิทตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อสทิธท่ีิผูถ้อืหุ้นพงึได้รับ ซ่ึงจะท�าให้ผู้ถอืหุ้นไว้วางใจ และมัน่ใจในการลงทุนในบริษัท โดยก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิ
การเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนแบ่ง
ในผลก�าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิใน
การแสดงความเหน็และซกัถามในการประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธทิีจ่ะได้รบัสารสนเทศอย่างเพยีงพอและทนัเวลา สทิธิในการได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัในการรบัซือ้หุน้
คืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อกีท้ังเพิม่ช่องทางให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัทราบข้อมลูการประชุมอย่างรวดเรว็ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทและเผยแพร่ส�าเนารายงาน
การประชุมให้แก่ผูถ้อืหุ้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในหนงัสอืเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นได้ก�าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเรือ่งๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุวตัถปุระสงค์และ
เหตผุลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี ้ยังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้ส่งค�าถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อื
หุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้
 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจ�าปี 2562 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
ถนนสาทรใต้ กรงุเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกผูถ้อืหุ้นสามารถเดินทางไปยังท่ีประชุมได้โดยง่าย บรษัิทยงัได้จดัเตรยีมของว่างไว้คอยต้อนรบั
ผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซ่ึงรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม และมีเจ้าหน้าท่ีของส�านักท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนให้ผูถ้อืหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถอืหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผูถ้อืหุ้นได้ซักถามข้อสงสยัต่างๆ ต่อท่ีประชุมได้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
 ส�าหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
 ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�าข้ึนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
 นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งค�าแนะน�า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีต้องการเสนอช่ือกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจ�าปีสามารถท�าได้โดยเสนอรายช่ือพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้  
 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในท่ีเกี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในท่ีได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้ก�าหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ท�าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคลที่จ�าเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่น�าข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
เมือ่บุคคลดงักล่าวได้รบัทราบถงึกฎเกณฑ์และประมวลดงักล่าวกจ็ะลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และบรษัิทได้จดัอบรมเนือ้หาของกฎเกณฑ์และประมวลนีแ้ก่ผูบ้รหิาร
และพนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย  บริษัทยังมีข้อก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัทท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัท
ได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิท แจ้งการถอืครองหลกัทรัพย์บรษัิท เม่ือแรกเข้ารบัต�าแหน่งและ
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดด้วย ส�าหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยได้ก�าหนด
ไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ีได้ระบุไว้ใน 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
 ในกรณีของการท�ารายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติการท�าธุรกรรมของ
บริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ท้ังนี้ 
บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมัติคณะกรรมการหรือขออนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีโดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม  
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย 

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังภายในและภายนอกบริษัทเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน ซ่ึงหมายความ
รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนว ทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท�างาน บรษัิทดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภยั และเอ้ือต่อการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่า
มาตราฐานท่ีกฎหมายก�าหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุด
เนื่องจากการท�างานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย  
 ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ  บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจ�าปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยส�ารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีก�าหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความส�าเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย

รายงานประจ�าปี 256262      



 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการท�างานซ่ึงได้ก�าหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิง
จากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจส�าหรับพนักงาน
และคนในครอบครวัท่ีเสยีชีวติ และอ่ืนๆ รวมถงึโบนสัประจ�าปีให้แก่พนกังานซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบรษัิทในแต่ละปี บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร
ในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป
  ด้านสทิธมินษุยชน ในประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจริยธรรมของบรษัิทได้ก�าหนดไว้เป็นหลกัการส�าคญัถงึการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพส่วนบุคคล ไม่แบ่ง
แยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่า
กรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศการท�างานที่ดี 
 3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัท
ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏบัิตต่ิอลกูค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมท้ังในเรือ่งคณุภาพของสนิค้าและความรบัผดิชอบต่อสนิค้าโดยบรษัิทจะจดัส่งสนิค้า
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�าไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย 
บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจ
สอบรายช่ือของคูค้่าว่าอยู่ในรายช่ือท่ีถกูจบัตามองโดยรฐับาลหรอืไม่ และธุรกรรมท่ีท�ากบัคู่ค้าไม่มีลกัษณะเพือ่วตัถปุระสงค์ในการหลกีเลีย่งกฎหมาย นอกจากนี ้การ
ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้จัดหา 
Supply Chain บริษัทจะท�าสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 
 3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบัิตกิารแข่งขันทางการค้า มกีารแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม โดยจะไม่ท�าข้อตกลงใดๆ ท่ีเป็นการ
ขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�าใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�าตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�าความตกลงร่วมกันก�าหนดราคา
 3.6 สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม : บรษัิทตระหนกัและให้ความส�าคัญในการดแูลและรบัผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมได้ก�าหนด
ให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดท�าแผนประจ�าปีในการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงงานพลังความร้อนร่วม  
รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชน
สมัพันธ์” ข้ึนเพ่ือก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม รวมถงึ การให้ความร่วมมอืกบัทางหน่วยงานราชการและส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชนด้วย
 หลักปฏิบัติท่ีบริษัทยึดมั่นและถือว่าส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตท่ีย่ังยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�าการคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อ�านาจรัฐ 
เพื่อประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจ�าเป็นต้อง 
ท�าธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย 
บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจ�าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระท�าผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน
และคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 
 - พนักงานบริษัทสามารถเสนอร้องเรียนการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผู้จัดการทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์แยกต่างหากจากการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ซ่ึงจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะ
กรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อมีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการระเบียบปฏบัิตเิพือ่สอบสวนหาหลกัฐานแล้วพจิารณาจดัการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏบัิติหรือหัวหน้าส�านกักฎหมาย
จะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการด�าเนินการต่อไป
 - นอกจากนี้ พนักงานและผู ้ มีส ่วนได ้เสียอ่ืนๆ สามารถเสนอข้อร ้องเรียนต่อคณะกรรมการได ้โดยตรง โดยส่งข ้อร ้องเรียนไปท่ีอีเมล ์  
compliance@thaicentral.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือท่ี เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 21/35-46  
อาคารไทยวา 1 ช้ัน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการ 
โดยตรงเพื่อพิจารณาต่อไป 
 บริษัทได้ก�าหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบ
เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลส�าคัญ
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ให้ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถงึสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบรษัิท ได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 
ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
 4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ การถือหุ้น 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการ
เงนิและผลการด�าเนนิงาน ลกัษณะการประกอบธรุกจิและการแข่งขัน ความเสีย่งหลกั นโยบายการจ่ายเงนิปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ ข้อมลูรายการ
ระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
 4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างท่ังถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 
 4.3 บริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดท�ารายงานการมีส่วน
ได้เสยีของกรรมการเม่ือได้รบัแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้แรกหลงัจากการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทุกปีจะมกีารแจ้งเตอืนถงึนโยบาย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 4.4 จ�านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�าหรับปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว
 4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงิน 
ดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นว่าระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลกิจการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ
ที่ต้องค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิด
ชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมกำรชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารบริษัทได้
ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ท้ังหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายโทชิอากิ มิยาเบะ    ประธานกรรมการ
 2. นายโยชิฮิโระ ทามูระ    กรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. นายทาคิยูกิ โทเฮ    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 4. นายจิโร่ นิชิยาม่า    กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์   กรรมการ
 6. นายสุวิช สุวรุจิพร    กรรมการ
 7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 256264      



 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ละ
ครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดท�าเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่าน
การรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทและ 
ความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร มีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดอ�านาจทางการเงินอย่าง
ชัดเจน 
 3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย โดยก�าหนดให้มีการราย งานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ จึงได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด
 6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
 7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่ง
ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ  
นายทาคายูกิ โทเฮ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญบริษัท
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสตูรพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการโดยในปี 2562 
มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
 1. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร 
  - DCP Series: 4/2019 - How to Develop a Winning Digital Strategy 
  - Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices 
  - Audit Committee Forum 2019 - Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2. นายทาคายูกิ โทเฮ ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร
  - CFO Professional Development Program 5/2019 จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - CFO Orientation course 2020 จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม 
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้ ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ
 โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโนบายต่างๆ ที่มีการก�าหนดไว้
 4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งบคุคล ซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม
 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
  7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
   1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
    ธุรกิจของบริษัท
   4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
   7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
 บริษัทมีส�านักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนินงานของสายงาน
ต่างๆ โดยส�านกัตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีสอบทานความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูต่างๆ รวมถงึการประเมินความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบการควบคมุ
ภายใน พร้อมท้ังวางแผนการตรวจสอบและตดิตามให้มีการปฏบัิตติามแผน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้การด�าเนนิของบรษัิท เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ส�านักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ก�ากับดูแลส�านักงานตรวจสอบภายใน

2.3 คณะกรรมการบริหาร
 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจ�านวน 8 ท่าน (โปรดดู
หน้า 52)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนุมัติในเรื่องส�าคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง
อ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บีญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 
 3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีการแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน 
ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทได้มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการรายงานการด�าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญได้
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2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 คณะกรรมการระเบียบปฏบัิตเิป็นคณะกรรมการท่ีถกูจดัต้ังข้ึนตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏบัิติของบรษัิท (Compliance Program) เพือ่ท�าหน้าท่ีในการพจิารณา
เนื้อหาและก�ากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและก�ากับการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในประมวลอย่าง
เคร่งครดั หลกัปฏบัิตขิองประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมจะอิงกบัหลกัคุณธรรม จริยธรรมและหลกัความสจุรติ มจีดุมุ่งหมายให้พนกังานบรษัิทยึดมัน่ในมาตรฐาน
ทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระท�าท่ีผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป  
ท้ังยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริษัท  
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในเนื้อหา และน�าไปใช้ปฏิบัติในการท�างาน  
รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระท�าที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่   เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร    เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 3. หัวหน้าส�านักกฎหมาย  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ
อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
 2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระท�าใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
 3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�าเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�าเสนอมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิ จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งข้ึนเพ่ือด�าเนนิการตามนโยบายในการบรหิารความ
เสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่, เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 3. หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุง
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท  
เพื่อด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน
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3. กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 
 บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด       
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น 
โดยกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดมิรกัษาการในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนนิกจิการของบรษัิทต่อไปพลางก่อนเท่าท่ีจ�าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่        
 นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจ�ากดั หรอืมีคณุสมบัตไิม่เป็นไปตามพระราชบัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ในกรณท่ีีมตี�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตขุ้างต้น ข้อบังคบั
บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 ข้อบังคับบริษัทยังก�าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และมหุ้ีนนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถอืโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ
 เมือ่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรอืตามวาระหรอืเหตอ่ืุนใด คณะกรรมการบรษัิทจะสรรหาบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง
มติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
 เม่ือมกีารสรรหากรรมการใหม่ บรษัิทจะจดัให้มีการปฐมนเิทศกรรมการใหม่โดยจดัรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการของบรษัิท 
รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

3.2 กรรมการอิสระ
 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากบรษัิทไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
(และทีม่กีารแกไ้ข) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข) และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ 39/2559 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเจ้าหน้าท่ีบริหารหลังจากการประชุมสามัญประจ�าปีซ่ึงจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี 
บุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถ ในกรณีที่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าด�ารงต�าแหน่งที่ว่างลง 
ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน
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4. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
สดัส่วนการถอืหุ้น ซ่ึงตวัแทนของบรษัิทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตัดสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิกรณท่ีีส�าคัญ และยังคอยดูแลให้บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน  
การได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐาน
เดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดท�างบการเงินรวม

5. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผูถ้อืหุ้นของบรษัิท และเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันว่า กรรมการ ฝ่ายบรหิาร พนกังานบรษัิท และบุคคลท่ีเกีย่วข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ผลประโยชน์
ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
 5.1 บริษัทได้จัดท�าและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในก�าหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจ�าปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 
 5.2 ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�าข้อมูลภายใน
ท่ีมีสาระส�าคญัของบรษัิทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงรวมถงึการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท โดยกรรมการและผูบ้รหิาร
จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่
สาธารณชน
 5.3 ส�าหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้น�า
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง

6. เลขำนุกำรบริษัท

 ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�า
แนะน�าด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี 
 นายพชระ วรรธนวนิจิ จบการศกึษาทางด้านกฎหมายจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวทิยาลยัซิดนย์ีประเทศออสเตรเลยี และผ่านการอบรมหลกัสตูร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

7. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจ�าปี 2558 ถึง 2562) และ/
หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่ 4325 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง ส�านักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 79
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การกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

1. Corporate Governance Policy

 Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) is well aware that good corporate governance and transparent management will 
increase the company’s competitive capability and management efficiency, which will be the key to long-term success and growth of the organization. 
TCCC thereby arranges the management system with ethical principles of having competent Board of Directors and management equipped with vision, 
accountability, explainable rationale, responsibility, fairness and integrity, transparency as well as the creation on control mechanism and balance of 
power. The Company’s Board of Directors will jointly take care, recommend and improve every system to operate according to the set policy and 
strategies, the respect for rights of all shareholders and stakeholders with equitable treatments, which would be the key factor maximizing the  
Company’s value and the returns to shareholders. 
 The Company duly applies Corporate Governance Code for listed companies 2017 issued by the Securities and Exchange Commission for 
its operation. The Company’s compliance with CG Code covers these following five topics:
  1. Rights of Shareholders
  2. Equitable Treatment to Shareholders
  3. Concern of Stakeholders’ Roles 
  4. Disclosure and Transparency
  5. Responsibilities of the Board

1. Rights of Shareholders
 The company is highly aware of and always place importance on the rights of shareholders in order to encourage their trust and confidence 
in investing with the Company. Therefore, the Company has issued policies and guidelines to maintain the equal basic rights to every shareholder in 
compliance with the Articles of Association of the Company and related laws. For example, the shareholders have the right to receive profits/dividends 
equally, the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the right to appoint a proxy to attend and vote on their behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders, the right to express their opinions and ask questions to the Board, and the right to receive sufficient and up-to-date 
information, and the right to be treated in equitable when buy back shares is conducted by the Company. Moreover, the Company has implemented 
the suitable management in effective manner.
 In conducting the shareholders meeting, the Company sufficiently disseminated meeting notices and relative meeting documents to every 
shareholder in advance and has provided assistance to shareholders in the shareholders meeting. Moreover, the Company has posted the meeting’s 
information on the Company’s website for the shareholders to rapidly access to it, and this includes the minutes of the meeting within reasonable time. 
In addition, the meeting notice was specified each agenda with its reason, objective, and the directors’ opinion clearly. Besides, the Company  
provided opportunity to the shareholders to submit questions or propose additional agendas to be considered in the meeting in advance by sending 
such question or additional agenda directly to the Company or via the Company’s website.
 For the 47 Annual General Meeting of 2019, it was held on 28 March 2019 at The Banyan Ballroom, the Banyan Tree Bangkok Hotel, South 
Sathorn Road, Bangkok, located in the city of major transportation zone; thus, the shareholders could conveniently travel to. Moreover, snack breaks 
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. 
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 Last but not least, the Company appropriately arranged plant-site visit for interested investors and the Company’s information can be  
obtained directly from Corporate Secretary.

2. Equitable Treatment to Shareholders
 The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness by arranging transparent 
and efficient Annual General Meetings of Shareholders by running the meeting and holding votes in accordance with the sequence of the meeting 
agenda as notified in the invitation letter, and ensuring one share for one vote to every shareholder. For a shareholder, who is unable to attend the 
meeting, they could appoint one of the Independent Directors, or any relevant person to attend the meeting and vote. In this regard, the Company 
sends the proxy form A, B and C with the clear requirement of documents, evidence for proxy appointment to the shareholders and instruction of 
filling up the proxy together with the invitation letter, and also they could be downloaded on the Company’s website as well. Moreover, the invitation 
letter and related documents are also provided in English version, and are sent to the foreign shareholders as well.
 Any minor shareholder who wishes to propose the candidate for election of director before the Annual General Meeting of shareholder can 
do so by sending the proposal with resume of the candidate to the Company by mail or via website. The Company has announced this message via 
the SET and on the Company’s website.
 In addition, for the benefit of the minor shareholders, the Company conducts the cumulative voting to give the minor shareholders the chance 
to actually elect director whom they wish.
 To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed inside information for their 
personal benefits, the Company has stipulated this issue in the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics under the category of The 
Company Information as the guideline to prevent any misuse of inside information that would be unjustified to the shareholders by laying that such 
insiders shall not disclose inside information to any persons except for a person who needs to know, and shall not use the inside information for their 
own or for their relatives’ benefit. The Company printed the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics, and distributed to directors, 
management and employees, and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this regard, the Company shall hold the training of 
the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics for directors and employees annually. The Company erects the measure to prohibit  
directors, managements, and employees, who acknowledge the Company’s inside information not to buy or sell the Company’s shares during the 
period of 30 days before publicly disclosure of financial statement or any important information which may affected to the share prices. Furthermore, 
the Company complies with the SET regulation that all directors and the management must report their TCCC shareholding when first appointed to 
the position and disclose on every change in shareholding according to rules and procedures set in the Securities and Exchange Act. B.E 2535 and 
by the Securities and Exchange Commission. The policy and measure taking care on the use of inside information for the directors and management 
has been stated in the Code of Conduct and Ethics under category: Use of Inside Information. In addition, they will strictly take the same procedures 
according to those set in the Securities and Exchange Act B.E. 2535.
 In the event of connected transaction, the Company implements the term and conditions in the Company’s schedule of authority, which  
complies with Tor.Jor. 21/2551 Re. Connected 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, separately from other stakeholders, which shall be  
directly reached the Chairman of Compliance Committee or the President. Should the compliant or the opinion has been made, the Chairman of 
Compliance Committee shall deliberate it, and may call for the meeting among the Committee to investigate the evidence and further undertake any 
reasonable action. 
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Furthermore, employees and any other stakeholders could complain directly to the Board of Director via email: compliance@thaicentral.cot.th, or 
telephone: 02-639-8888 or to the Company’s Secretary at the address of 21/35-46, Thai Wah Tower 1, 15 Floor South Sathorn Road, Thungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120. The Secretary shall gather the complaint and all related details, and circulate them to the Compliance Committee or the 
Board of Directors for further processing.
 The Company stipulated the guideline of procedure and punishment in the Code of Conduct and Ethics. The Company shall protect the 
employees or the stakeholders who make a complaint or expresses their opinion. Any information related to such employee or stakeholders and 
details of such case shall be kept in confidential and shall be destroyed when the investigation has been accomplished.

4. Disclosure and Transparency
 The Company gives importance to the disclosure of information which shall be accurate, complete, transparent and comprehensive, in 
reports of both financial and general information, and including the essence of information which may effected to the Company’s share price. Various 
information and news had been disseminated to investors and interested parties through various outlets and media of the Stock Exchange of Thailand 
(www.set.or.th) and the Company’s websites; www.tcccthai.com, and call center 02-639-8888 Ext. 1411 or e-mail address: mailbox@thaicentral.co.th 
which Investor Relations and Public Relations provide services of information and news of the Company’s activities to investors, analysts and  
general public.
 4.1 The Company has disclosed detail of the Company’s information in Annual Report and Form 56-1, such as, shareholding structure of 
the Company, name, biography, shareholding proportion, authority of the Board of Directors and the Audit Committee, the meeting attendance of the 
directors, policy and amount of director remuneration, the Company’s financial position and performance, nature of business and competition, major 
risks, dividend policy, whistle blowing policy, connected transaction, auditor fee and other fee paid to the auditor. 
 4.2 The Company provides fair and equal opportunity for the shareholders and investors to access the Company information. For such 
purpose, the Company has prepared Annual Report, quarterly performance report provided on the Company’s website. In addition, the Management 
occasionally meets the investment analysts. 
 4.3 The Company has stipulated policy that all directors shall report every purchase of the Company’s share including Report of Interest of 
directors upon appointment as a director. In the first Board of Director meeting after the Annual General Meeting of shareholders, such policy shall be 
reminded to the directors for compliance.
 4.4 Remuneration of Directors and Executives, the Company has defined clear policy with regards to the remuneration of Directors by 
having compared with the director remuneration in the same industry. The remuneration of Directors and Executives for the year 2019 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, 2019 that already been disclosed in Annual Report. 

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

2. Sub-Committee

2.1 The Board of Directors
 The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the authority of management, The 
Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors, who are appointed 
to be the Audit Committee. All directors shall possess the qualifications according to the Public Company Act B.E. 2535 (and amendments), the 
Securities and Exchange Act B.E. 2535 (and amendments) including rules and regulations of SEC and SET. The Company’s Article of Association 
states that the Board of Directors shall consist of at least 7 directors and there shall be independent directors at least 1 in 3 of the total member of 
the Board but not less than 3 directors must be independent directors. At present, there are 3 members of Audit Committee, which is calculated as 1 
in 3 of the number of directors.
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 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. List of the Board of Directors
 1. Mr. Toshiaki Miyabe   Corporate Board Chairman
 2. Mr. Yoshihiro Tamura   Director & President
 3. Mr. Takayuki Tohei   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 2019, 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. 

The Authorized Director to sign binding the Company
 The directors and the number of them, whom are authorized to sign binding the Company, are from group A: Mr. Yoshihiro Tamura or  
Mr. Jiro Nishiyama, jointly sign with group B: Mr. Takayuki Tohei, in total of 2 directors, and seal of the company.
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Training of Directors
 The Board has the policy to promote and encourage all directors to attend or participate in the directors’ knowledge and skills development 
program. In the year 2019, there was a director who attend the training as follows.
 1. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended 
  - DCP Series: 4/2019 - How to Develop a Winning Digital Strategy 
  - Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices 
  - Audit Committee Forum 2019 - Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance Organized by Thai Institute of Director 
Association (IOD).
 2. Mr. Takayuki Tohei
  - CFO Professional Development Program 5/2019, Thai Listed Companies Association ( TLCA )
  - CFO Orientation course 2020, The Stock Exchange of Thailand (SET )

2.2 Audit Committee 
 The Audit Committee consisted of 3 directors from the Board whose fully qualified in accordance with the Public Company Act B.E. 2535 
(1992) (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and amendments), the criteria under the Announcement of the  
Securities and Exchange Commission, the Announcement of Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 39/2559, and other relevant of  
Announcements of the Stock Exchange of Thailand. The term of Audit Committee will be same as the Company directors’ term. The Audit Committee 
member is eligible for re-election. In the year 2019, 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 2019, the Audit Committee Meeting was held for 5 times, the details of the attendance are as following:-
 1. Mr. Suvat Suebsantikul  Attended the meeting for 5 times
 2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Attended the meeting for 5 times
 3. Mr. Kasemsak Masayavanich Attended the meeting for 5 times

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

2.3 Executive Board
 The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as 
the executive officer. (Please see 52)

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.

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

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

Roles and Responsibilities of the Compliance Committee
 1. Plans the application and compliance of the Code of Conduct & Ethics in order to achieve the objective, and educate the Code to all 
employees including considers and approves the plan of application and compliance of the Code that proposed by the related divisions.
 2. Provides and monitors the emergency hotline for using in reporting and complaining any unlawful act or any misconduct to the  
Company’s rules and regulations or any doubtful act. 
 3. Set up the investigation team as deemed fit to finding facts of the illegal acts or the misconduct to the Company’s rules and regulations, 
and deliberate the punishment for those acts including find the appropriate measure to deal with the case, and also prevent occurrence of such case 
in the future.
 4. Educates and trains all employees to understand and acknowledge their duties and responsibilities under the Code of Conduct & Ethics.
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2.5 Risk Management Committee
 The Board of Directors have concerned of business risks therefore they have appointed the Risk Management Committee to establish the 
risk management policy for clear and proactive risk management systems which also support for effective decision making as well as reduce any 
possible loss.  Risk Management Committee has adopted standard principles of 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

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

3.2 Independent Director
 The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a Committee. The nomination 
process has been conducted by consent of the Corporate Board meeting by selecting a person whose qualifications meets the Public Company Act 
B.E. 2535 (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and amendments) , the Announcement of Capital Market  
Supervisory Board No. Tor.Jor. 39/2559 including the relevant of Announcement of the Securities and Exchange Commission and Announcement of 
the Stock Exchange of Thailand.

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

4. Supervision on operation of the subsidiary company and the associated company

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

5. Internal information usage

 The Company has stipulated policy in regards to internal information usage as the guideline to prevent any misuse of inside information 
which is unjustified to the shareholders. This is to assure shareholders that directors, management, employees and any relevant insiders will not use 
undisclosed inside information for their personal benefits.
 5.1 The Company prepared the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics which contains topic of Information of the  
Company and Insider Trading and distributed to directors, management and employees, and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. 
In this regard, the Company holds training of such topic for directors, management and employees. These people shall not use information which they 
have acknowledged from working to seek for unlawful personal benefit.
 5.2 Directors and Executives of the Company shall prepare the report on change of the Company’s securities held and submit it to the SEC 
in accordance with Section 59 of Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the directors and executives are prohibit to seek any benefit from  
substantial information which have not yet disclosed publicly including buy and sell the Company’s securities. The directors and executives shall be 
prohibited from buy and sell the Company’s securities within 30 days prior to disclosure to the public of financial statement including any substantial 
information which may impact to the Company’s securities. 
 5.3 The Company subsidiaries shall also comply with the Compliance Program and the Code of Conduct as they have announced these 
regulations as their internal regulation.
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รวม
Total

ค่า
ตอบแทน
ค้างจ่าย
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  1,184,000 

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

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

 766,000  -    766,000  557,600 

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

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

 132,000  -    132,000  60,000 

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

Myanmar Vigour & Associates Limited - 148,282* 148,282 -

5 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

Myanmar Vigour & Associates Limited  864,504  -    864,504  427,671 

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

 4,112,504 148,282    4,260,786  2,229,271 

6. Corporate Secretary

 To comply with the Securities and Exchange Act, the Company appointed Mr. Photchara Wattanawinij to be a corporate secretary to take 
care the Corporate Board of Directors meeting and the Executive Board meeting, prepare and maintain important documents including notice of the 
Corporate Board of Directors meeting, Annual Report, notices of shareholders meeting, minutes of shareholders meeting and Report on Interest of 
Directors and Executives, including providing advice on law, rules and regulations to support compliance of the Corporate Board of Directors and the 
Executive Board. 
 Mr. Photchara Wattanawinij holds the law degree from Thammasart University and the University of Sydney, Australia. He passed the  
training on Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) #23 held by the Company Secretary Club, Thai Listed Companies Association.

7. Remuneration of auditor 

 The Company’s auditor is Mr. Manoon Manusook, Certified Public Accountant No. 4292 (affixed his signature on the Company’s financial 
statement from 2015 to 2019) and/or Mr. Mongkol Somphol, Certified Public Accountant No. 8444 (never affixed his signature on the Company’s  
financial statement) and/or Mr. Choopong Surachutikarn, Certified Public Accountant No. 4325 (never affixed her signature on the Company’s financial 
statement) of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit to be the auditors of the Company for the financial year 2019 with the following details of  
remuneration:-

ค่าตอบแทนที่จ่ายให็ผู้สอบบัญชี
Remuneration of the Auditor
ส�าหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ ธันวาคม 2562 / For The Year 2019, as of December 31,2019

หมายเหตุ : * ค่าบริการอื่นของสาขาย่างกุ้ง เกี่ยวเนื่องกับการช�าระบัญชี เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย. 
Remark : *  Non-Audit Fee of Yangon branch relate to liquidation such as tax clearance, fee, legal consultant. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส�าคัญท่ีท่ัวโลกก�าลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธุรกิจ  
ด้วยเล็งเห็นว่า การด�าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น เรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส�าคัญ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันก�าลัง
ทวีความส�าคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น “ท่ีหนึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยการ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก และยังให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดท�ารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ 

วิสัยทัศน์
 ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
 “เรามุ่งม่ันท่ีจะเป็นทางเลอืกอันดบัแรกของเกษตรกรในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีมีคณุภาพ ซ่ึงจะช่วยเพิม่คณุภาพ
และผลผลิตในการเพาะปลูก”

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า 
 เรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างคณุค่าใหม่ๆให้กบัเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีเหนอืกว่า ซ่ึงจะถกูคดิค้นและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา 
 เรามุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีพนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนา
องค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3. เอาใจใส่ต่อสังคม 
 เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการน�าเอาแนวคิดการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

ทิศทำงสู่ควำมยั่งยืน
 “การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกร เพ่ือส่งมอบคุณค่าทางการเกษตรท่ีย่ังยืน” ถือเป็นค�ามั่นสัญญาท่ี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)  
ให้ความส�าคัญและถือมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 
 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตกร จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในการใช้สินค้าที่
ถูกต้องปลอดภัยแก่เกษตกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่
มีคุณค่าและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ 
ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งสามารถน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
ได้ในอนาคต

กรอบกำรรำยงำน
 เนือ้หาความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้ได้จดัท�าข้ึนตามแนวทางการจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยอาศยักรอบการรายงาน 
CSR บูรณาการประจ�าปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีก�าลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี
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ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วย  
จึงถือเป็นหน้าท่ีของบริษัทท่ีจะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพ่ือเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนให้ได้มากท่ีสุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็น
ส่วนส�าคัญส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
ส�ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
 บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1. พนกังานของบรษัิท เป็นผูป้ฏบัิติและด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบรษัิท ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้รบัได้แก่ ค่าจ้างสวสัดกิารต่างๆ 
หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 2. ผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุน เป็นผูช้�าระเงนิซ้ือหุ้นของบรษัิทจงึมส่ีวนได้เสยีข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบรษัิทด้วย ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้รบัได้แก่ 
ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�าไรขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3. เกษตรกร เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ  
การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
 4. ผู้แทนจ�าหน่าย เป็นผู้มีความส�าคัญในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับคือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า  
การจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าให้แก่ผู้แทนจ�าหน่าย การส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด การรับประกันสินค้าในกรณีสินค้ามีความช�ารุดบกพร่อง
 5. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์ 
 6. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�าหน่ายสินค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมาย การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
 7. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ท่ีมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได้แก่ การช�าระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง 
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม 
การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

ประเด็นที่ส�ำคัญและมุ่งเน้นในกำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบสังคม
 จากการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยพจิารณาจากประเดน็ท่ีมีความส�าคญัต่อผู้มส่ีวนได้เสยีและประเดน็ท่ีมคีวามส�าคัญต่อบรษัิท บรษัิทจึงได้ก�าหนดประเดน็
ที่ส�าคัญและมุ่งเน้น จากนั้นบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นส�าคัญ
 - การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การปฏิบัติต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
 - การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

CSR in Process
ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้                                                                                                                                         
 1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 บรษัิทมนีโยบายเน้นการผลติสนิค้าท่ีมคุีณภาพสงู ได้มาตรฐาน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจและเช่ือมัน่ในคณุภาพสนิค้าของบรษัิทว่าเป็น “ปุ๋ยเตม็สตูร” 
การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
 - ในสายการผลิต โรงงานทั้งสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ 
และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของปุ๋ย 3 
ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จ
ผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บ
ตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�าเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตอุาหาร หากพบว่าตวัอย่างท่ีสุม่ตรวจมีปรมิาณธาตอุาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยท่ีผลติในช่วงดงักล่าวจะถกูแยกออกจากสายการผลติและน�าไปผ่านกระบวนการ
ผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเคมี
 - บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ความแม่นย�าในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงึม่ันใจได้ว่าปุ๋ยเคมีท่ีผ่านการวเิคราะห์จากห้องปฎบัิตกิารของบรษัิทจะมีคณุภาพสงูตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่
ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�าหน่ายได้
 2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 บรษัิทได้ด�าเนนิโครงการปรบัปรงุระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระประแดงในข้ันตอนการล�าเลยีงสนิค้าผลติส�าเรจ็เข้าสูโ่กดงัและการขน
ถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย
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 - ส�าหรับโรงงานนครหลวงได้เพิ่มความสะดวกในการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าแบบ One Stop Service ด้วยระบบ Palletizer และระบบ P-Sling โดยมี
คอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก ระบบดังกล่าวสามารถลดเวลาในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ภายในโรงงานได้มากกว่าร้อยละ 50
 - ส�าหรับโรงงานพระประแดง ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการล�าเลียงสินค้าเข้าสู่โกดัง และการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้ติดตั้งระบบ P-Sling 
ท�าให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละ 2 เมตริกตัน รวมทั้งบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบในการขนส่งสินค้า โดยได้ก�าหนดจุดจอดรถส�าหรับเตรียมรอขึ้นสินค้า
ใหม่ และท�าการปรับปรุงเส้นทางจราจร ท�าให้สามารถบริหารจัดการ การเดินรถเพื่อรับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอรับสินค้าให้กับ
ลูกค้าภายในโรงงานประมาณร้อยละ 50
 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่โรงงาน
พระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย โครงการนี้จึง
เป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถท�ารายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
บริษัทเริ่มเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556 
 - บริษัทได้ด�าเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�าเลียงวัตถุดิบหรือสินค้าส�าเร็จ
เข้าสูโ่รงงานจะอาจจะท�าให้เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็ ซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมใกล้เคยีงและยังเป็นการสญูเสยีวัตถดุบิจ�านวนหนึง่ บรษัิทได้ด�าเนนิ
การติดตั้งเครื่องก�าจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากด�าเนินการติดตั้งระบบดัง
กล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบก�าจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้า
จบัละอองฝุน่ ท�าให้สามารถก�าจดัฝุน่ท่ีมีขนาดเลก็กว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนีท่ี้โรงงานนครหลวง บรษัิทได้จดัท�าป้ายแสดงคณุภาพอากาศตดิตัง้ไว้บรเิวณท่าเรอื
โรงงานนครหลวง โดยจะท�าการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกวันและแสดงผลท่ีวัดได้บนป้ายดิจิตอล เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนท่ีอาศัย
โดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 - บริษัทด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานท�าการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนน�าไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับ
ซ้ือขยะท่ีสามารถน�าไปรไีซเคลิได้ตามราคาท่ีก�าหนดไว้ จากนัน้ขยะดงักล่าวกจ็ะถกูขายให้แก่ผูร้บัซ้ือขยะรไีซเคิลต่อไปสอดคล้องกบักจิกรรม “เปลีย่นขยะให้เป็นเงนิ”  
ที่บริษัทจัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะน�ามาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัด
วางภาชนะรองรบัขยะมูลฝอยใหม่เพือ่ให้เหมาะสมและเพยีงพอต่อปรมิาณขยะในโรงงาน จากผลการด�าเนนิโครงการพบว่า โรงงานพระประแดงมขียะรไีซเคลิท่ีขาย
ให้แก่ผู้รับซื้อจ�านวน 177 ตัน และโรงงานนครหลวงมีปริมาณขยะทั่วไปจ�านวน 80.10 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 28.61 ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขาย
ให้กับผู้รับซื้อมีจ�านวน 80.82 ตัน ถ้าเทียบกับปี 2561 แล้ว มีปริมาณที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.54 ถึงแม้ว่าปริมาณขยะรีไซเคิลจะลดลง แต่ก็เกิดจากการด�าเนิน
กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมลดของเสียภายในโรงงานโดยใช้หลัก 7R และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของพนักงาน
 - บริษัทได้มีการส่งเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆแก่พนักงานในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ 
วันอนุรักษ์พลังงาน 2562 ณ โรงงานพระประแดง และให้พนักงานแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากกระบวนการท�างาน
ต่างๆ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญ
 - นอกจากนี้ บริษัทค�านึงการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนซ่ึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานท้ังสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมท้ังได้รับ 
การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว” ระดับ 4 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนศึกษาเป็นระดับ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�าหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 - บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส�าคัญ จึงได้มีการจัดท�าข้อแนะน�าการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ข้ึนเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏบัิตงิานโดยมีมาตรฐานความปลอดภยัไม่ต�า่กว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บรษัิทมีการจดัอบรมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน
เป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของบริษัท รวมถึงอัตรา
การบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 ในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 15 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 10 คน หยุดงานรวมกัน 69 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การ
บาดเจ็บ (IFR) 4.33 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 29.90 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
  • โรงงานพระประแดง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 7 คน หยุดงานรวมกัน 69 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 8.69 ต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 59.9 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
  • โรงงานนครหลวง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 3 คน หยุดงานรวมกัน 0 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 2.59 ต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 0 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
 ในการนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของ
ตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการท�างานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดท�ารายงาน
และเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพือ่ปรบัปรงุมาตรฐานความปลอดภยัให้มากข้ึน บรษัิทยงัเกบ็สถติกิารเจบ็
ป่วยของพนักงานเนื่องจากการท�างานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย 

รายงานประจ�าปี 256282      



 - บริษัทได้ด�าเนินโครงการ “โรงงานสีขาว” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ท�างานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื้นที่ปลอดจากยา
เสพติด บริษัทได้ร่วมมือกับต�ารวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�าหนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคนใด
มีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�าเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�าบัดที่โรงพยาบาลที่ก�าหนดไว้ ในการบ�าบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับ
นักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�าจนครบระยะเวลาของการบ�าบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�าหนดของ
โครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�าการเลิกจ้าง แต่จากสถิติท่ีผ่านมาพบว่าพนักงานท่ีถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
เมื่อผ่านการบ�าบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
 - บริษัทยังเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับพนักงานเม่ือถึงวัยเกษียณ 
โดยส่งเสริมให้พนักงานออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอ ผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกเข้าท�างาน และสนับสนุนให้จ่ายเงินสมทบเต็มสิทธิ บริษัท 
ยังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆอย่างสม�่าเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการออมเพื่อเป้าหมายการ
เกษียณอย่างมีคุณภาพ และเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
 - บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น บุคคลากรต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายใน
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การบัญชีและ
การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ทักษะการน�าเสนออย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
รวมถึงความปลอดภัยในการท�างาน มีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 140 หลักสูตร โดยบริษัทก�าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านการฝึกอบรมเพื่อก�าหนดแผนการฝึกอบรม
พนกังานให้ตรงกบัความต้องการของพนกังานและบรษัิทมากท่ีสดุ สถติกิารฝึกอบรมของพนกังานสามารถสรปุได้ดงันี ้จ�านวนพนกังานท่ีผ่านการอบรมในหลกัสตูร
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 86.37 ของพนักงานท้ังหมด โดยมีจ�านวนช่ัวโมงอบรมรวมท้ังสิ้น 10,612.45 ช่ัวโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 20.18 ช่ัวโมงต่อปี  
และค่าใช้จ่ายในการอบรมคิดเป็น 7,232.26 บาทต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี
 - ในปี 2562 บรษัิทได้ท�าการรเิริม่โครงการค้นหาตวัแทนบรษัิทเพ่ือสร้างแบรนด์แอมบาสเดอร์รุน่แรก โดยกลุม่แบรนด์แอมบาสเดอร์จะต้องเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท การเยี่ยมเยือนร้านค้า ตัวแทนจ�าหน่าย และการเข้าพบปะกับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งบริษัทมุ่งหวัง
ให้โครงการนีส้ามารถขับเคลือ่นบุคลากรในองค์กรให้เกดิกระบวนการเรยีนรู ้สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัธรุกจิปุ๋ยเคม ีและรบัทราบความต้องการของเกษตรกร สามารถ
น�าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์การเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” ได้ในอนาคต
 5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
 - บริษัทจัดประชุมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร ในหัวข้อต่างๆ เฉลี่ยทุกเดือนตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�าหน่าย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน
และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการจัดหาสถานที่และเชิญเกษตรกรเข้าร่วม ตั้งแต่ 50-500 คนต่อการประชุม ซึ่งจะหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ หัวข้อที่
บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ารุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
เป็นต้น 
 - บริษัทจัดท�าโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล ยางพารา มันส�าปะหลัง และกลุ่มพืชผัก 
เป็นต้น การจัดท�าแปลงสาธิตเป็นการแนะน�าสินค้าของบริษัท ให้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องตามความเหมาะสมกับการเพาะปลูกตามหลักวิชาการ และเปรียบเทียบ
กับวิธีเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้น�าท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นใช้พื้นท่ีส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�าการปลูก
พืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัท ภายใต้ค�าแนะน�า 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี การติดตามผลของแปลงสาธิต เกษตรกรส่วนใหญ่ 100 % เห็นตรง
กันว่าผลผลิตจากแปลงสาธิตปุ๋ยของบริษัทสามารถเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
 - บรษัิทจดัท�าวารสาร “เพือ่นแท้เกษตรกรไทย” แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ทนการค้า และผูส้นใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คดิมูลค่า หรอื
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบรษัิท ภายในวารสารดังกล่าวจะตพีมิพ์บทความเกีย่วกบัสาระความรูท้างการเกษตร เช่น แนวพระราชด�าริในด้านการเกษตร 
วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงาน ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท  
รวมท้ังเผยแพร่งานวจิยัความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมกีบัพชืแต่ละชนดิด้วย นอกจากนียั้งมคีอลมัน์ไขปัญหาเกษตรซ่ึงจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหา
ต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว 
 - บริษัทส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพื่อปลูก
ฝังความรู้ทางด้านการเกษตรเบื้องต้นในการปลูกพืชผักและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่งบริษัทคาดหวัง
ว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถน�าความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างวินัย การ
รับผิดชอบในการท�างานร่วมกัน และที่ส�าคัญเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้ท�า
โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ท่ีโรงเรียนวัดสามเรือนและโรงเรียนวัดลาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่า 
นอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ยเพิ่มข้ึนแล้ว ยังสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตท่ีบริษัทส่งมอบให้จนได้รับผลผลิต 
เพียงพอในการบริโภคภายในโรงเรียน และยังมีผลผลิตบางส่วนเหลือเพื่อจัดจ�าหน่าย ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้น�ารายได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการ
ให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งสามารถลดรายจ่ายจากวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียนอีกด้วย ในอนาคตบริษัทมีแผนในการพัฒนา
ขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆ โรงเรียนทั่วภูมิภาค
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก บริษัทร่วมมือกับ
สถาบันการศกึษาช้ันน�าของประเทศหลายแห่ง เพือ่ด�าเนนิโครงการวิจยัทดลองค้นหาสตูรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกบัพืชเศรษฐกจิและดนิชนดิต่างๆ รวมท้ังส่งเสรมิให้เกษตรกร
ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่

โครงการวิจัย ร่วมกับ

1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของล�าไยนอกฤดูที่ได้รับ
สูตรปุ๋ยสูตรต่างๆ ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2. ศึกษาความแตกต่างการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. ผลของสตูรปุ๋ยเคมท่ีีแตกต่างกนัต่อการเจรญิเตบิโต และคณุภาพผลผลติ
ของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

4. การทดสอบประสิทธิภาพถุงบรรจุปุ๋ยแบบกระดาษ    (Slow Release) 
ในปาล์มน�้ามัน ยางพารา และไม้ผล

ร่วมกับแปลงเกษตรกรพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชุมพร และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

 ท้ังนีบ้รษัิทเป็นผูส้นบัสนนุงบประมาณในการวจิยัท้ังหมด โดยผลงานวจิยัจะถกูเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผูค้้าปุ๋ย และผูส้นใจท่ัวไปให้ได้รบัทราบ ผ่านบทความ
ในวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” และงานประชุมเกษตรกรและงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ

CSR after Process

 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�าโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 - โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร 
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของ
สังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้จัด 
ทุนการศกึษามอบให้แก่นกัเรยีนท่ีเป็นบุตรหลานของเกษตรกรท่ีศกึษาในช้ันประถมศกึษาและมัธยมศกึษาท่ีมผีลการเรยีนดแีต่ขาดทุนทรพัย์ โดยมอบผ่านโรงเรยีน
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ส�าหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาเป็นจ�านวนเงินกว่า 800,000 บาท 
 - โครงการเอแม็ท
 นอกจากนีบ้รษัิทยังจดัโครงการเอแม็ท ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีสามารถสร้างความเพลนิเพลนิในการเรยีนคณติศาสตร์ กระตุน้ให้เยาวชนไทยสนกุกบัการคดิ และ
ฝึกปฏิภาณไหวพริบการวางแผน โดยมีพนักงานจากบริษัทที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้จัด
กิจกรรมที่โรงเรียนในเขตชุมชนใกล้โรงงานนครหลวงอีกด้วย
 - โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 บริษัทให้การสนับสนุนโครงการค่ายข้าวภาคกลาง “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนาให้ด�ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน อีกท้ังยังมุ่งหวังให้เกิด
กระบวนการเรียนรูใ้นด้านการเกษตรและเทคโนโลยต่ีางๆในการเพิม่ผลผลติให้มีคณุภาพตัง้แต่กระบวนการผลติ การแปรรปู การพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าให้
เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
 - โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
 บริษัทให้การสนับสนุนมอบปุ๋ยเคมีให้กับหน่วยงานต่างๆท่ีต้องการน�าปุ ๋ยเคมีไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรือ 
งานสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอาทิ โรงเรียนตามชนบท และศูนย์การุณย์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้น�า
ปุ๋ยเคมีของบริษัทไปใช้เพื่อกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์
 - โครงการสนับสนุนการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
 การท่ีบริษัทจะสามารถด�าเนินงานอย่างประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากชุมชนรอบข้าง ซ่ึงในปีนี้บริษัทได้ให้ 
การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนหลายกิจกรรมอาทิ กิจกรรมท�าบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า การสนับสนุนจัดงานวันเด็กประจ�าปี และกิจกรรม 
ท�าความสะอาดรอบชุมชนใกล้เคียงโรงงาน 

รายงานประจ�าปี 256284      



 - โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนท่ีอยู่ใกล้ละแวกโรงงาน ในปีนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการ
จิตอาสาพัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคู่สร้าง 43 หมู่ 9 ต�าบลในคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการท�าโครงการ
นี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และป้องกันความเสี่ยงอันครอบคลุมหลายๆด้าน โดยพนักงานและทีมช่างผู้ช�านาญ
การเฉพาะทางจิตอาสาของบริษัทได้ร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆอาทิ งานติดตั้งเครื่องกรองน�้า งานติดตั้งรางระบายน�้าฝน งานติดตั้งกันสาดกันแดด-กันฝน งาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง งานปรับแต่งภูมิทัศน์ งานทาสีอาคาร และรณรงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ 

 2. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 - โครงการสร้างฝายชะลอน�้า 
 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของแหล่งต้นน�้าของเกษตรกร จึงจัดท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�้า เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้
สภาพแวดล้อมกลบัคนืสูค่วามสมดุลสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ระบบนเิวศ เพือ่เป็นแหล่งต้นน�า้ของเกษตรกร ป้องกนัน�า้ท่วมจากแม่น�า้ล�าธาร ในฤดฝูน พร้อมสามารถ
กักเก็บน�้าไว้ใช้งานในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปีนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�้าครั้งที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ 
อุทยานฯ มามอบความรู้และค�าแนะน�าในการสร้างฝายชะลอน�้าที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน
 - โครงการปลูกป่าชายเลน
 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีทางบริษัทให้ความส�าคัญและจัดข้ึน ในปีนี้บริษัทจัดกิจกรรม “ลุยเลน สร้างรักษ์ ปักกล้า” ปีท่ี 2  
ณ บ้านแหลมสิงห์ (ป้อมพระจุลจอมเกล้า) จังหวัดสมุทรปราการ โดยปลูกป่าชายเลนจ�านวน 1,500 ฝัก เพื่อร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น
แหล่งรวมของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และสัตว์บกนานาชนิด นอกจากนี้ป่าชายเลนยังสามารถลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดิน
ชายฝ่ัง ช่วยชะลอความเรว็ของลม พายุให้ลดลงก่อนท่ีจะข้ึนสูฝ่ั่งมิให้เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรงแก่ท่ีอยู่อาศยัและพ้ืนท่ีท�ากนิของชาวบ้านท่ีตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณ
ใกล้เคียงอีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 Corporate Social Responsibility : CSR is an important issue around the world that interested, particularly in the business sector who realizes 
that the business operation will impact on society and environment unavoidably. Therefore CSR will become significant issue for all parties which are 
not to build the good corporate image for business purposes or solve the problems in order to gain social recognition only. But at the present, CSR 
is going to be very important issue and become the “Framework and Business Operation Method” to develop the efficacy of business operation, reduce 
risk factors and enhance competitiveness, including develop value chain which leads to corporate sustainable development. 
 Thai Central Chemical Public Company Limited strives to “The First Choice of Growers”. We aim to be a top priority choice of agriculturalists 
by delivering excellent products and services that boost quality and productivity in farming, and emphasize to create values to stockholders by  
participating in activities in order to improve the quality of life, society and environment. The company has prepared the CSR report to publicize the 
CSR activities to 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.

Directions toward sustainability
 “To create the quality of life for agriculturalists by delivering the values of sustainable agriculture” is the commitment of Thai Central Chemical 
Public Company Limited that we prioritizes and adheres to do business.
 To create the quality of life to agriculturalists are required many factors. On behalf of chemical fertilizer producer who rerated with agriculture 
sector directly, the company has responsibility to produce the quality products and high standard of quality control, including research and develop 
products continuously. As well as the company provides the advice on product application in order to increase productivity and efficiency to  
agriculturalists, and deliver the valuable and safe agricultural products to our consumer. In addition, the company focuses on taking care of  
community and environment that may be effected from our operation by pollution reduction, energy saving and development of community, society 
and environment. These are interdependent between company and community which lead to sustainable development for the future.

Framework 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.

Nature of Business Operation
 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 focus 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, after that the company has processed CSR activity focusing on the below issues.
 - Quality control of the products
 - Development of Environmental friendly production process
 - Labor practice and human resource development
 - Providing correct information of product application to agriculturalists

CSR in Process
Responsibility to Customer, Society and Environment 
 The company has compiled our CSR activities to customer, society and environment related on operation as below.
 1. Quality Control of the Products
 The company focuses on the quality and standard of production process to make customer’s satisfaction and confidence in company products 
as “Pui Tem Suit”. The company believes that the good fertilizer will enhance quantity yield, increase the income and improve the quality of life for 
agriculturalists.
 - In production line, both plant sites have been certified ISO 9001 : 2015 Quality Management System for Manufacture of Fertilizer,  
Manufacture of Plastic Bag and Co-Generation of Electricity Steam and Hot Water from Gas Engine. 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. This quality control procedure is one of the highest standards of quality control systems in the 
fertilizer industry. 
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 - The company set up the laboratory for analysis of fertilizer quality at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang 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: 2017 Laboratory 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. Development of Production Process
 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 improved the logistic system to facilitate for customer as “One Stop Service” with Palletizer 
system and P-Sling which was controlled by the computer system. The improvement resulted decrease the customers’ pick-up time in the warehouse 
by about 50%. 
 - 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, which is packing sack equipment for moving the products 2 metric ton per time. In addition, 
the company has improved internal logistic system by management the parking point for loading process of goods, which increase internal  
transportation efficiently. Both improvements resulted decrease the customers’ pick-up time in the warehouse by about 50%. 
 3. 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 jetty 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 has initiative Garbage Separation Project. The objective aims to motivate our employees to separate the garbage before 
dump. The company will buy garbage which can recycle at the agreed price. 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 177 tons of recycling garbage sold to the 
purchaser. At Nakhon Luang plant site the result shows that the general garbage by 80.10 tons or 28.61% of the normal quantity which decrease form 
the last year. And the recycling garbage sold to the purchaser by 80.82 tons or decrease by 7.54% of the normal quantity when compared in year 
2018, although the recycling garbage reduction that will occur from waste separation and waste reduction by 7R method, the company aim to  
encourage staff to realize environmental issue.
 - The company raised awareness of energy conservation and resource usage to staff in organization, held Save Energy Day 2019 at  
Phrapradaeng Plant Site and opened the opportunity for every staff in each Division to arrange exhibition and show the result of energy reduction and 
conservation which occurred from working process, including opened the opportunity for students in community to visit the exhibition. This activity is 
the part of organization culture to build the environmental culture for staff.
 - Furthermore, the company emphasizes production process which considering sustainable business development to reduce the  
environmental and social impacts and both of plant sites have been certified ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 
Occupational Health & Safety Management System. Moreover TCCC have been certified as a Green Industry “Green Culture” Level 4 by Ministry of 
Industry and the company is studying of upgrading to level 5 in the near future. The green industry project has been set up by the Ministry of Industry 
that regulated 5 levels of “Green Industry” to evaluate the environmentally-friendly factories.

รายงานประจ�าปี 256288      



 4. Ethical Labor Practices
 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 2019, there were 15 times of accidents occurred in the plant site. 10 employees and constructors were injured and took leave for 69 days. 
Such incidents were calculated as Injury Frequency Rate (IFR) of 4.33 per one million hours, and Injury Severity Rate (ISR) of 29.90 per one million 
hours.
  • At Prapadaeng plant site, 7 employees and constructors were injured and took leave for 69 days. Such incidents were calculated as  
Injury Frequency Rate (IFR) of 8.69 per one million hours, and Injury Severity Rate (ISR) of 59.9 per one million hours.
  • At Nakhon Luang plant site, 3 employees and constructors were injured and took leave for 0 days. Such incidents were calculated as  
Injury Frequency Rate (IFR) of 2.59 per one million hours, and Injury Severity Rate (ISR) of 0 per one million hours.
 In this matter, every morning before start working, 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 preceded 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. 
 - 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 Department of Administration officer, the company randomly tested 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 randomly tested in accordance with the project schedule. If the result still be the 
same, the company will terminate employment of such employee. Nevertheless, from statistic showed all employees who completed rehabilitation 
program passed the random urine test in every case. At present, no employee found narcotic in the urine test anymore. 
 - The company attended “Happy PVD Company” Project with objective of financial stability to retried employees by encouraging our  
employee to save money in company’s provident fund and motivating them save fully rate of benefit. The company always educates all employees 
through many channels and activities in order to motivate employee’s awareness of saving for retirement goals and choose appropriate investment 
program.
 - 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 management, accounting and finance, information  
technology, creating motivation for increase efficiency of work, professional presentation skills, problem solving and analysis techniques, including 
safety at workplace, in total of more than 140 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 86.37% of all employees. The total hours of trainings were 10,612.45 hours, or 20.18 hours per 
person per year in average. The training expense per person per year amounted to THB 7,232.26.
 - In 2019, the company initiated the “Brand Ambassador Project batch #1” by the Brand Ambassador group to participate various activities 
such as training about products and services, visiting dealers, sub dealers and farmers. The objectives are to drive employees and build leaning 
process, make understanding about chemical fertilizer business and realize Thai Farmer needs, in order to apply information to develop the quality 
products and services which are able to meet the customer needs and company vision “The First Choice of Grower” in the future.
 5. Providing Information to Farmers
 - The company arranges the farmer meeting average every month through the year to provide the farmer knowledge relating agriculture in 
various topics. The meeting will be co-arranged by the dealer, university, private sector and government agencies which will be responsible for finding 
the venue of the meeting and inviting the participants from 50-500 persons per session. The meeting will be arranged in different areas covering all 
parts of Thailand. The topic in the meeting will cover agricultural knowledge, such as, how to grow plants, soil fertility, treatment for plant decease, 
chemical fertilizer usage and etc. 
 - The company conducts the Demonstrating Plot Project which gives chance to the agriculturist to actually try plantation of rice, maize, fruit, 
para rubber, cassava and vegetables. The Demonstrating Plot is able to present the products to framers by correct method for using the suitable 
fertilizer formula, show the comparison of 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. 
From the result, 100% 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 quantity and quality of productivity. 
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 - 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 by 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. In this year, the company built the demonstration plot “The Edible Vegetable Garden” for Wat Samruan School 
and Watlay School (Thawepanya) at Nakhon Luang District in Ayutthaya Province, For the results of this project, the students are able to understand 
the cultivation and usage of chemical fertilizer correctly, including apply the knowledge which company educated to their demonstration plot and 
achievement. Moreover, they can also generate an income from surplus products which each schools use as a fund to continue the project, as well 
as reduce cost of raw materials for luncheon in the school. In the future, the company will expand this project to many schools in the region.
 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 economic crops. The agriculturist is also encouraged to use 
the outcome of research for their plantation. The examples of research are as follows. 

Research Project Cooperating with

1. Comparison of Off-season Longan Growth and Productivity with 
various fertilizer formulas on 3rd year

Maejo University in Chiang Mai Province

2. Comparison of Maize Growth and Productivity with different 
fertilizer rates on 3rd year

Chiang Mai University in Chiang Mai Province

3. Growth of Celery and Chinese Cabbage with various fertilizer 
formulas

Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus in Nakhon 
Pathom Province

4. Efficacy Test of fertilizer paper bag for slow release in oil palm, 
para rubber and fruit tree

Cooperating with farmer plot in  
Phitsanulok, Chumphon and Surat Thani Province

 Anyhow, the company is sponsor for all expenditures in conducting the research. The outcome of research has been publicized for the  
agriculturist, fertilizer traders and any persons who are interested in by publishing in Puen Tae Kasetkorn Thai Magazine and in the seminar or  
meeting with the farmer.

CSR after Process
 Furthermore, the company held the projects and activities for social and environment benefits as follows.
 1. The Projects for Social Benefits
 - 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 
800,000.
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 - A-Math Genius Project
 In addition, the company also held A-Math Genius Project which educated mathematic to children to enjoy practice and logical thinking by 
our employees who attended the training course as trainer for primary students. In this year, the company held this activity in community nearby 
Nakhon Luang plant site.
 - The Project of Rice Camp by Thai Rice Foundation under the Royal Patronage
 The company supported “Youth Farmers: The Future of Thai Rice” Rice Camp project in the Central region held by Thai Rice Foundation 
under the Royal Patronage. The objectives of the project are to educate and support the new generation farmers who have high potential to do  
sustainable agriculture, aim to build learning process in agricultural and technology for increasing product quality corresponds to market demand, 
which TCCC continues to support this project every year.
 - The Project to support NPK compound fertilizer for community services.
 The company supported NPK compound fertilizer to many organizations to increase productivity for society, community and public benefits, 
such as the rural school and Thai Red Cross (Ratchagarun Center) which used for tree planting activity on Mother’s Day every year. 
 - The Project to support the public activities with community
 To make the company operation be successful, the company need the co-operation and support from nearby community. In this year, the 
company supported and joined the recreation activities with community such as Kathin Ceremony and Phapa Ceremony (offering of robes and other 
needs to monks), the annual Children’s Day and the big cleaning day nearby plant site area.
 - The Voluntory Project to develop local community
 In addition, the company focuses on community development nearby plant site. In this year the company held The Development Voluntary 
Project at Wat Koo Sang Child Development Center, 43 Moo 9 Pak Khlong Bang Pla Kot, Phra Samut Chedi in Samut Prakan Province. The  
objectives are to improve the quality of life in safety, occupational health and environment, prevent risks of all kinds. The employees and technicians 
conducted this activity such as installation of water filter, installation of rain gutters, installation of sun-proof and water-proof awnings, electrical repairs 
and light, landscape improvement, painted building and campaign to raise awareness of waste separation. 
 2. The Project for Environmental Benefits   
 - The Weir Project
 The company focuses on the natural water resources for agriculturists which held the Weir Project for environmental restoration and water 
resource conservation to the ecology, save the water resources for Thai Farmer, prevent flood in rainy season and save water in dry season. In this 
year, the company held “2nd Year TCCC Weir Project” at Samlan Waterfall National Park in Saraburi Province. On this activity, the experts and  
officers of Samlan Waterfall National Park provided the knowledge and guidelines to construct the weirs correctly.
 - The Project of Mangrove Reforestation
 The project of mangrove reforestation is the prioritized activity of the company. In this year, the company held “2nd Year LuiLane Sangruk 
Pakkra Project, planted 1,500 mangrove trees at Ban Laem Sing (Chulachomklao Fort), Samut Prakan Province. The objectives are environmental 
restoration and conservation to save the habitation of plants species, aquatic animal and terrestrial animal. In addition, mangrove forest will protect 
tidal waves, coastal soil erosion and prevent wind speed or storm which make severe damage for resident and village nearby mangrove forest. 
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สนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
Supported the project “Youth Farmer : the Future of Thai Rice”

มอบปุ๋ยเคมีแก่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
Gave chemical fertilizer to Ratchagarun Center under the Thai 
Red Cross Society

สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 3
Continued “The Edible Vegetable Garden Project Season 3"

สมทบทุนการศึกษา มูลนิธิวิสสุกรรม กระทรวงพาณิชย์
Granted scholarship to Visssukham, Ministry of Commerce

ต้อนรับเกษตรกรเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี พร้อมสัมมนา 
“ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว”
Welcomed farmers to visit fertilizer production process and 
seminar “Chemical Fertilizer and Nutrients of Rice”

เปิดโรงงานนครหลวง จัดงานวันเด็กประจ�าปี
Opened Nakhon Luang Plant Site held National Children’s Day
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

	 ในระหว่างปี	2562	บรษัิทและ/หรอืบรษัิทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลและ/หรอืนติบุิคคลท่ีเกีย่วข้องกนัท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิท
และบริษัทย่อย	ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	2562	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	โดยมีรายละเอียดในสาระส�าคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)
นโยบายการก�าหนดราคา/ 

ความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ

1.	บริษัท	ทีซีซีซี	 
เมียนมาร์	จ�ากัด	(TCCCM)

1.	บริษัทจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีแก่	TCCCM	เพื่อประกอบ
ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์

156,427,870* ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

2.	บริษัทได้รับค่าเครื่องหมายการค้าจาก	TCCCM 602,660* ค่าธรรมเนียมค�านวณจากปริมาณ
ของสินค้าที่จ�าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทในอัตรา	
1	ดอลล่าห์สหรัฐต่อ	1	ตัน

3.	บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการบริการ	IT	
จาก	TCCCM

1,177,542* อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

4.	บริษัทได้ดอกเบี้ยรับจาก	TCCCM	 22,957* อัตราดอกเบี้ย	LIBOR	+1%	ซึ่งเป็น
ไปตามอัตราตลาด

5.	บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการค�้าประกันเงินกู้และ
ค�้าประกันค่าสินค้าจาก	TCCCM

727,362* อัตราร้อยละ	1	ต่อปี	ตามจ�านวน
สินเชื่อเฉลี่ยรายไตรมาสหรือราคา
สินค้าที่ซื้อ

2.	บริษัท	เอ็น.ไอ.เอ็ม.	จ�ากัด	
(NIM)

1.	บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงให้แก่	NIM	เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุ
สารเคมีและใช้เช่าท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่งสารเคมี
ทางเรือ

13,229,310 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมิน
โดยบริษัทประเมินราคาอิสระ

2.	บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์บรรจุ
สารเคมี	เช่น	ค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา

1,283,120 อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

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

1.	บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

30,374 ค่าธรรมเนียมค�านวณจากปริมาตร
ของสินค้าที่จ�าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทในอัตรา	
0.04	บาท	ต่อ1	ลิตร	หรือ	1	กิโลกรัม

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

1.	บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ารองข้อมูลของ
บริษัทจาก	Metro	Systems	

2,215,600 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

5.	Atlas	Fertiilizer	Corporation	
(Atlas)

1.	บริษัทจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีแก่	Atlas 4,549,578 ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

*	มูลค่าของรายการระหว่างบริษัทและ	TCCCM	เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

2. รำยกำรระหว่ำงกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)
นโยบายการก�าหนดราคา/

ความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น (Sojitz Group)

1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าของ 
NIM 

3,690,425 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการ
ทั่วไป

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

1. NIM ได้รับบริการดูแลระบบส�ารองข้อมูลของ
บริษัทจาก Metro Systems 

222,000 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

3. รำยกำรระหว่ำงกันของ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด (MC Agro) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)
นโยบายการก�าหนดราคา/

ความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group 
โดยเป็นการซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

9,622,067 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าท�ารายการระหว่างกัน

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น
(Sojitz)

ผลิต น�าเข้า ส่งออก และจัดจ�าหน่าย
สินค้าในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ 
ได้แก่ เครื่องจักร พลังงานและแร่ธาตุ 
เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้วของบริษัท 

2. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ 
จ�ากัด (TCCCM)

น�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศ
เมียนมาร์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ 
และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน TCCCM คือ นายโค โทจิม่า

3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด 
(NIM)

บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ และผู้บริหาร
ของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ และ
นายเรียวซุเกะ โฮริ

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

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ และ 
นายทาคายูกิ โทเฮ และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน MC Agro 
คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย และนายเรียวซุเกะ โฮริ

5. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
(Sojitz Group)

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

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

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการ
ร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

7. Atlas Fertilizer Corporation ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยในประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Sojitz Corporation เช่นเดียวกับบริษัท
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เงื่อนไขและนโยบายราคา

 รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นธรุกรรมซ่ึงเกดิข้ึนระหว่างบรษัิทกบับรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั ซ่ึงเป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตแิละตามเงือ่นไข
การค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอก ส�าหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
หรืออาจใช้ราคาของผู้ประเมินอิสระที่ว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีการน�ามาเปรียบเทียบราคาส�าหรับรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับการบริการบริษัท
ได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วและจากผู้เช่ียวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค�้าประกัน เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวในการด�าเนินงานของบริษัท  
โดยการท�ารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

  ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ได้มีการก�าหนดอ�านาจในการด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือ 
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินท่ีก�าหนด  ซ่ึงการก�าหนดอ�านาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต 
  ในกรณีท่ีอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ ตามข้อก�าหนด ประกาศ 
และค�าสั่งท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ
กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว รวมถงึการปฏบัิตติามข้อก�าหนดในกรณท่ีีจะต้องมกีารด�าเนนิการ
เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด โดยสมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะกระท�าไปบนหลักการของความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่างกันเพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข
การค้าท่ัวไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคล 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ ท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

 During 2019, the Company and/or its subsidiaries entered into the connected transaction(s) with the connected persons and/or juristic persons 
who may have conflict of interest with the Company and its subsidiaries. The Auditor has specified the connected transactions in Notes of the 2019 
Financial Statements as of 31 December 2019. Details are as follows.

1. Connected Transaction of the Company

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason 

1. TCCC Myanmar 
Limited (TCCCM)

1. The Company sold chemical fertilizer to 
TCCCM for its business which is import and 
distributing in Myanmar 

156,427,870* The price is at the market rate 

2. The company received the royalty fee from 
trademark licensing

602,660* The fee calculated by the quantity of 
the product sold under the trademark 
at the rate of USD 1 per 1 Ton 

3. The Company received the service fee from 
TCCCM on providing technical service

1,177,542* The service fee rate is at the 
market rate

4. The Company received interest from TCCCM 22,957* The interest rate is LIBOR + 1% 
which is in accordance with the 
market rate

5. The Company received guarantee fee from 
TCCCM on loan guarantee and price of goods 
guarantee

727,362* The guarantee fee rate is 1% per 
annum of quarterly average credit 
amount or the goods purchased 
amount 

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

13,229,310 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

1,283,120 The service rates are in accordance 
with the actual rate charged by 
electricity and water provider 

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

1. The Company receives royalty fee from 
trademark licensing 

30,374 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

4. 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 

2,215,600 The fee charged at the rate that 
the provider charges from the 
ordinary customers

5. Atlas Fertilizer 
Corporation (Atlas)

1. The Company sold chemical fertilizer to Atlas 4,549,578 The price is at the market rate

* The transaction amount between the Company and TCCCM is in accordance with the exchange rate at the transaction happened date.
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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 used storage service of NIM   3,690,425 The fee charged at the rate that 
the provider charges from the 
ordinary customers

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

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

222,000 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

9,622,067 The purchase price is at the 
market rate

Details of Connected Person

Name Business Relationship

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

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

2. TCCC Myanmar Limited 
(TCCCM)

Import and distribute chemical 
fertilizer in Myanmar

The Company’s subsidiary with the Company’s 99.99 shareholding 
of paid up capital and has the same directors which is Mr. Yoshihiro 
Tamura and the Company’s Executives, Mr. Ko Tojima, holds directorship 
of TCCCM

3. 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. Yoshihiro Tamura and the Company’s Executives, Mr. Somruk 
Likitcharoenphan and Mr. Ryosuke Hori, hold directorship of NIM.

4. 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. Yoshihiro 
Tamura, Mr. Takayuki Tohei and the Company’s Executives, Mrs. Montha 
Kasadesinchai and Mr. Ryosuke Hori, hold directorship of MC Agro

5. 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

6. 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

7. Atlas Fertilizer 
Corporation

Produce and distribute chemical 
fertilizer in the Philippines

The major shareholder is Sojitz Corporation which is the same as the 
Company
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

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.

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.

รายงานประจ�าปี 256298      



การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 

1. กำรควบคุมภำยใน       
                                                                                                                
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยให้
บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อธุรกิจปุ๋ยเคมีตลอดเวลา โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการผ่านระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลในด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงาน
สารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจผ่านการออกแบบระบบการควบคุมภายในได้แก่

1.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลระบบการควบคมุภายใน  รวมถงึการก�ากบัดแูลกจิการของ
บริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั การดแูลรกัษาและการใช้ทรพัย์สนิ เพือ่ป้องกนัมิให้เกดิการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึทบทวนผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของส�านักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายในตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถงึการ
พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.2 กระบวนการควบคุมภายใน   
 บริษัทจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยวางโครงสร้างให้ส�านักตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่ประเมิน
และสอบทานการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นอิสระ และดูแลให้แผนการตรวจสอบประจ�าปีเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit Planning Approach) และอยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบ รวมถึงความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ รวมถึงการน�าเสนอรายงานการ
ตรวจสอบภายในต่อฝ่ายจดัการเพือ่รบัทราบผลการประเมินโครงการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นของผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบเกีย่ว
กับการด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ระบุ
ในรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตดิตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพือ่รายงานความคบืหน้าการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 โดยในปี 2562 ส�านักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามการด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อ
เสนอแนะ รวมถึงมีการเข้าประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปีและมีการติดตามการปรับปรุงระบบการ
ควบคมุภายใน และกระบวนการอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึได้รายงานผลการประเมินและการตดิตามการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะท่ีได้มคีวามเห็นชอบร่วมกนั
เป็นประจ�าทุกไตรมาส

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส ผ่านรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีกรรมการบริหารของบริษัทท�าหน้าท่ีช้ีแจงข้อซักถามในประเด็นการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงท�าหน้าท่ีสั่งการให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ 
 โดยสรุปแล้ว ในปี 2562 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการ
ประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

1.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2562 ของบรษัิท ผูส้อบบัญชีได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซ่ึงก�าหนดให้ผูส้อบบัญชีปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคญัหรอืไม่ โดยวธิกีารตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ข้ึนอยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบัญช ีซ่ึงรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอัน
เป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ท�าให้เห็นโอกาสเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามท่ีควร เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
 จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน และ
ลดโอกาสของการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท
  บริษัทได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร ผ่านการก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  
กรอบบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทได้สื่อสารและ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุม ประกาศภายใน  เป็นต้น
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของ
บริษัท มีหน้าที่จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ในด้านการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสินค้าที่ถือเป็นหน่วยธุรกิจหลักซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามสภาวะตลาดปุ๋ยเคมี บริษัทได้
มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกสัปดาห์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายการท�างาน
ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนรองรับความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักและให้ความส�าคัญต่อปัจจัยเสี่ยงท่ีเข้ามากระทบต่อการ
บริหารธุรกิจปุ๋ยเคมีที่เกิดขึ้นตลอดปี 2562 รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการสร้างผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทที่ตั้งไว้ 

3. หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งต้ัง นายไพฑูรย์ อินอุทัย ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการท่ัวไป  
ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการท�าหน้าที่ประเมินและ
ติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเพียงพอเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทมากกว่า 18 ปี (นับถึงปี 2562) และได้ผ่านการอบรมใน
ด้านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
 ท้ังนี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านกัตรวจสอบภายในของบรษัิทอยู่ภายใต้ดลุยพนิจิและความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 
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1. Internal Control

 Thai Central Chemical Public Company Limited has paid attention to continuous improvements of the internal control system in order 
to support a good corporate governance and in accordance with operations and changes that always affect fertilizer business. The Company 
focuses on value creation through control systems to increase 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, corporate governance, compliance 
with related laws and regulations, conflicts of interests, connected transactions, asset utilization, fraud or misconduct.  The Audit Committee 
reports to the Board of Directors regarding sufficiency and appropriateness of the internal control system evaluated by Internal Audit Office on 
at least once a quarter.  This responsibility also includes a review of 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.  This is 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 mainly planned as the risk-based audit planning approach approved by the Audit Committee.  
Audit results are reported directly to the Audit Committee on a quarterly basis, and also communicated to the Company’s management for 
acknowledgement and correction of audit issues. The follow-up reports regarding the status of pending audit issues are also periodically  
presented to the Audit Committee.   
 During the year 2019, the Internal Audit Office had reviewed certain internal controls of the Company and subsidiaries, followed-up on 
improvements according to the recommendations, under the annual audit plan, and reported audit results and follow-up as recommendation 
mutually agreed on a quarterly basis.

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 in the 
business. 
 In summary, the assessment results of internal audit in the year 2019 that reported to the Board of Directors by the Audit Committee, 
the Board of Directors is in views that the Company’s internal controls has been implemented adequately and appropriately for the business 
operation.

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 2018 and 31 December 2019.  The independent 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 independent  
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.
 Based on the independent auditors’ review, there were no significant deficiencies in internal control that would result in material  
misstatement, and the independent auditors did not issue any observation about 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 changes in market and economic situations, under the direction approved 
by the management.  

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 2019 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 18 years (as of 2019). Moreover, he had been 
trained with internal audit standards 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. 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
มาจากกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล    ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ         
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร    ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช     ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อก�าหนดของ กลต. และ ตลท. เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนเพ่ือให้มีความพร้อมในการบรหิารความเสีย่งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของธรุกจิ 
ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวนท้ังสิ้น 5 ครั้ง ซ่ึงในจ�านวนนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างอิสระ 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยสาระส�าคัญของการปฏิบัติในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม  
รวมถึงพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระ ฝ่ายจัดการสายงานบัญชี และส�านัก 
ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วน ระมัดระวัง  
ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีรับรองทั่วไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงผลการด�าเนินงานและฐานะทาง 
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียงพอ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง
กันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ส�าหรับกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
บรษัิท จากรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพือ่ให้มัน่ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
หน่วยงานก�ากับดูแลภายนอกมีความเพียงพอต่อการสนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่าฝ่ายบริหารของบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบการควบคมุภายในและมกีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการควบคมุภายในของบรษัิทให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลีย่นแปลงท่ีกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิท้ังจาก
ภายในและภายนอกองค์กร โดยในส่วนของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีได้รับการ
ติดตามจากผู้บริหารในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ภายในกรอบเวลาตามสมควร
3. การก�ากับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลส�านกัตรวจสอบภายในของบริษทัเพือ่ให้มกีารปฏิบตังิานอย่างอสิระ และได้ท�าหนา้ทีส่อบทานแผนการปฏบิตัิ
งานประจ�าปี รวมถงึผลการปฏบัิตงิานของส�านกัตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยให้ข้อแนะน�าและตดิตามการด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุระบบการควบคมุ
ที่ได้จากข้อเสนอแนะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรตามมาตรฐาน COSO-Enterprise Risk Management   ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถก�าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ 
4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการสอบบัญชีของ 
ผู้สอบบัญชีท่ีผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2563  
ประกอบด้วย
 1. นายมนูญ มนูสุข     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
 2. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4923 และ/หรือ
 3. นายมงคล สมผล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีท�าหน้าท่ีต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมท้ังได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพ่ือเสนอต่อท่ี 
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Report of the Audit Committee for the Year 2019

Dear Shareholders,
 The Audit Committee of Thai Central Chemical Public Company Limited has been appointed by the Board of Directors and comprised of three 
independent directors as follows:
 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 full expertise and has been considered by the Company to meet all qualifications according to the requirements of the 
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).
 The Audit Committee has duties and responsibilities in consistent with announcements of SEC and SET in order for the Company to have a good 
corporate governance, efficient and effective internal controls, and readiness of risk management to mitigate potential risks that may have  
material effects to business.  In 2019, 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 annually financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and the  
consolidated financial statements including connected transactions or transactions that would be conflicts of interests. Independent auditors, relevant 
management, accounting division, and internal audit office were attended these review sessions to give clarification and respond to questions pertinent 
to their accuracy and completeness, carefulness, reasonability, and transparency. This is to ensure that the financial statements are prepared in  
accordance with accounting principles and Thai Financial Reporting Standards. 
 The Audit Committee was in opinion that the Company’s and its consolidated financial statements ended December 31, 2019 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 stakeholders. 
2. Reviews of Internal Control System
 To ensure that the Company’s internal controls are sufficient to support business operation, the Audit Committee has quarterly reviewed the 
Company’s internal control system through the internal audit engagement and follow-up audit reports for reasonable assurance of operational, financial, 
and compliance controls under the laws and the Company’s rules and regulations.   
 Based on the reviews of internal controls in 2019, the Audit Committee mutually viewed that the Company’s management perceived importance 
of internal control systems and put efforts to improve the systems according to internal and external changes of business environment. In addition,  
internal auditors’ comments and suggestions during the year have been followed-up by the management to rectify those deficiencies in a reasonable 
timeframe.
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 engagement 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 responsible by the Risk Management Committee as assigned by the Board of Directors 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 
proposed the following auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyous Audit Company Ltd. to be independent auditors of the Company in 2020:
 1. Mr. Manoon Manusook,    Certified Public Accountant No. 4292; and/or
 2. Ms. Pensri  Thamvarodom,    Certified Public Accountant No. 4923; and/or
 3. Mr. Mongkol Somphol,    Certified Public Accountant No. 8444 
In this regard, the Board of Directors has agreed on such appointment with the proposed audit fee in order to propose for further approval in the 2020 
shareholder meeting.

For and on behalf of the Audit Committee 

(Mr. Suvat Suebsantikul) 
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน)

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ งประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข ้างตน้นี แสดงฐานะการเงินของบริษทั
ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที
31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี
ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบทีใช้
การรับรู้รายได้
ตามทีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15
บริษทับนัทึกการขายตัวปุ๋ยเป็น “รายไดจ้ากการขายตังพกั” 
และจะจดัประเภทรายการเป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” 
เมือบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ บริษทัจะรับรู้รายได้
จากการขายเมือบริษทัส่งมอบปุ๋ยให้แก่ลูกคา้ ดงันัน จึงมี
ความเสียงทีรายการขายทีบนัทึกในระหว่างปีเป็นรายการคา้
ทียงัไม่ไดเ้กิดขึน และการบนัทึกรายได้จากการขายไม่ถูก
งวด ณ วนัสินปี

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัของขา้พเจา้รวมถึง
• ทาํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชี เกียวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท และ
ประเมินความสอดคล้องของนโยบายดังกล่าวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนํา
การควบ คุมภายในไปสู่การปฏิบัติ และทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในทีเกียวขอ้ง
กบัการบนัทึกรายไดร้ะหว่างปีและการรับรู้รายได ้ณ 
วนัสินงวด

• ตรวจสอบเนือหาสาระโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ยอดขาย 

• ตรวจสอบเนื อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียด
ของรายการขายกบัเอกสารประกอบรายการทีเกียวขอ้ง

• ทดสอบรายการขายที เกิดขึ นช่วงใกล้วันสินรอบ
ระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ

ข้อมูลอืน

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึ งคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชือมันต่อขอ้มูลอืน
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่

เมือข้าพเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายใน
ทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจ
ทีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือใหไ้ดค้วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย
ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญั
เมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหลา่นี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ
เหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจาก
การทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล
การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร
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• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป 
ข้อสรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคัญ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง
ทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมด
ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ
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จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคญัมากทีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร
ดงักล่าว

 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 3,507,122,939 5,516,734,014 3,399,178,817 5,443,612,405
เงินลงทุนชัวคราว 5 2,675,452,137 175,324,495 2,500,000,000 -
ลูกหนีการคา้และลูกหนี หมุนเวยีนอืน 6 559,126,178 419,238,653 579,800,706 425,672,594
สินคา้คงเหลือ 7 และ 15 1,755,554,746 2,347,286,103 1,539,087,665 2,110,633,429
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 588,646 447,271 525,900 394,875

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,497,844,646 8,459,030,536 8,018,593,088 7,980,313,303

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 136,568,733 136,247,216 98,000,000 98,000,000
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 25.1.2 - - 552,854,981 552,854,981
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 และ 30 29,212,697 25,810,280 39,527,022 36,124,605
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 และ 30 1,702,143,081 1,836,019,586 1,453,818,296 1,556,689,198
สิทธิการเช่า 10 73,095,093 80,508,466 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 546,453,480 547,255,886 545,900,757 545,900,757
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 39,983,199 36,561,545 33,622,760 31,898,209
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 6,632,439 5,919,186 5,354,589 4,001,501

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,534,088,722 2,668,322,165 2,729,078,405 2,825,469,251
รวมสินทรัพย์ 11,031,933,368 11,127,352,701 10,747,671,493 10,805,782,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13 90,986,317 35,332,981 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 14 541,375,905 728,569,005 470,629,482 662,790,665
ส่วนของหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 3,809,517 5,424,023 1,177,068 2,556,382

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 131,481,026 125,993,206 127,872,129 123,279,777
ประมาณการหนี สินหมุนเวยีน
สําหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 19,519,679 12,293,544 11,610,600 7,762,812

หนี สินหมุนเวยีนอืน 23,618,790 28,161,951 11,707,997 14,907,782
รวมหนี สินหมุนเวยีน 810,791,234 935,774,710 622,997,276 811,297,418

หนี สินไม่หมุนเวยีน
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 3,010,455 4,532,355 574,499 1,751,405
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวยีน
สําหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 153,837,968 123,634,686 130,833,946 105,105,834

หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 14,293,120 20,072,441 11,734,120 15,835,441
รวมหนี สินไม่หมุนเวยีน 287,750,122 264,848,061 252,322,716 231,872,831

รวมหนี สิน 1,098,541,356 1,200,622,771 875,319,992 1,043,170,249

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 584,716,118 หุน้

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

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

ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั 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 8,015,149,709 7,984,498,731 7,986,364,802 7,876,625,606

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (59,662,780)     (37,489,572)       - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,841,473,628 9,832,995,858 9,872,351,501 9,762,612,305

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 91,918,384 93,734,072 - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,933,392,012 9,926,729,930 9,872,351,501 9,762,612,305

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,031,933,368 11,127,352,701 10,747,671,493 10,805,782,554
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

รายงานประจ�าปี 2562114      



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 8,680,885,312   10,205,274,049  8,283,402,584   9,920,142,563
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 133,707,059      116,783,350       - -
ตน้ทุนขาย (6,975,417,101)  (7,989,679,684)  (6,629,453,769)  (7,769,859,204)
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (48,159,347)       (46,669,951)       - -
กาํไรขันต้น 1,791,015,923   2,285,707,764    1,653,948,815   2,150,283,359
รายไดอื้น 19 106,378,257      135,417,169       136,769,557      166,753,820
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,897,394,180   2,421,124,933    1,790,718,372   2,317,037,179
ค่าใชจ่้ายในการขาย (354,297,237)     (350,609,524)     (295,777,691)     (299,085,955)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (313,613,887)     (328,618,806)     (219,989,575)     (229,620,330)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25.2.2 (36,530,711)       (36,208,779)       (36,008,711)       (35,836,779)
รวมค่าใชจ่้าย (704,441,835)     (715,437,109)     (551,775,977)     (564,543,064)
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,192,952,345   1,705,687,824    1,238,942,395   1,752,494,115
ตน้ทุนทางการเงิน (5,207,362)         (2,018,354)         (326,969)            (564,347)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 321,517             285,587              - -
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,188,066,500   1,703,955,057    1,238,615,426   1,751,929,768
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (248,687,105)     (354,411,018)     (238,430,587)     (342,758,955)
กาํไรสุทธิสําหรับปี 939,379,395      1,349,544,039    1,000,184,839   1,409,170,813

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (22,173,208)       (3,723,574)         - -
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 17 (18,872,474)       3,112,577           (16,718,176)       4,562,180

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 3,774,495          (622,515)            3,343,635          (912,436)
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (37,271,187)       (1,233,512)         (13,374,541)       3,649,744
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 902,108,208      1,348,310,527    986,810,298      1,412,820,557

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 922,293,694      1,331,139,455    -             -
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,085,701        18,404,584         -             -

939,379,395      1,349,544,039    -             -
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 885,548,872      1,331,751,191    -             -
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,559,336        16,559,336         -             -

902,108,208      1,348,310,527    -             -

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 1.58                   2.28                    1.71                   2.41
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก หุ้น 584,714,068      584,714,068       584,714,068      584,714,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,188,066,500 1,703,955,057 1,238,615,426 1,751,929,768
ปรับปรุงดว้ย

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 115,637 (6,341,186) 155,137 (6,269,585)
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,554,670) (5,340,188) (1,554,670) (5,070,613)
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน (3,402,417) - (3,402,417) -
ค่าเสือมราคา 251,396,633 225,129,654 215,155,142 194,472,133
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 1,705,605 1,775,261 - -
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 731,658 436,331 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,411,395) (4,936,314) - (2,868,399)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 3,618,340 573,240 -
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28,710,637 27,413,593 21,652,386 24,736,385
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (321,517) (285,587) - -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง (351,839) 3,417,402 (645,329) 2,763,053
รายไดเ้งินปันผลรับ - - (21,124,976) (18,387,440)
ดอกเบียรับ (71,406,577) (57,608,905) (68,776,945) (55,371,780)
ดอกเบียจ่าย 5,207,362 1,506,356 326,969 301,175
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 1,397,485,617 1,892,739,814 1,380,973,963 1,886,234,697
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง (135,381,325) 378,872,894 (150,345,786) 303,112,696
สินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง 593,286,027 (299,889,850) 573,100,434 (169,958,259)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง (141,375) 141,072 (131,025) 121,026
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง (713,253) 96,573 (1,353,088) 796,562

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนลดลง (182,214,232)     (146,520,920)     (184,908,356)     (150,868,491)
หนี สินหมุนเวยีนอืนลดลง (3,665,512)         (9,162,355)         (2,011,157)         (5,004,670)
เงินสดจ่ายประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนกังาน (10,153,694)       (19,341,228)       (8,794,662)         (13,286,008)
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืนเพิมขึน (ลดลง) (5,779,321)         4,227,000          (4,101,321)         290,000

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,652,722,932   1,801,163,000   1,602,429,002   1,851,437,553
จ่ายภาษีเงินได้ (242,846,444)     (441,530,738)     (232,219,151)     (429,043,390)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,409,876,488   1,359,632,262   1,370,209,851   1,422,394,163

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง (2,500,127,642)  797,940,582      (2,500,000,000)  800,000,000
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (136,502,943)     (221,995,724)     (122,895,485)     (162,778,413)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,493,766          8,521,616          2,733,000          5,991,194
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -             (139,239)            -             -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -             -             21,124,976        18,387,440
รับดอกเบีย 66,195,510        59,819,273        64,296,183        57,191,639

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,564,941,309)  644,146,508      (2,534,741,326)  718,791,860

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 55,719,676        26,364,644        -             -
จ่ายชาํระหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (6,743,306)         (7,995,415)         (2,556,220)         (4,204,738)
จ่ายดอกเบีย (5,836,323)         (1,506,356)         (326,969)            (301,175)
เงินปันผลจ่าย (877,018,924)     (1,169,330,659)  (877,018,924)     (1,169,330,659)
เงินปันผลจ่าย - บริษทัย่อย (18,375,024)       (12,862,560)       -             -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (852,253,901)     (1,165,330,346)  (879,902,113)     (1,173,836,572)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ (2,292,353)         (1,644,678)         -             -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (2,009,611,075)  836,803,746      (2,044,433,588)  967,349,451
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 5,516,734,014   4,679,930,268   5,443,612,405   4,476,262,954
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4.1 3,507,122,939   5,516,734,014   3,399,178,817   5,443,612,405

0-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
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บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

1. การดําเนินงานและข้อมลูทัวไป
1.1 การดาํเนินงานของบริษทั

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตั งอยู่เลขที 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน 14-16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออกและ     
ผูจ้าํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้น
ร้อยละ 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 โดยมีสาํนกังานตังอยู่ที 205 อาคารเมโทร 

ชัน 8 ถนนราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตังอยู่ที 581 
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบ
ธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายเคมีการเกษตร

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. เกณฑ์การจดัทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรบัรองทัวไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2561) 
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคับของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า
เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที 11 ตุลาคม 2559  
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2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน
ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั
2.4.1) ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเวน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ทีระบุให้
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องรับรู้รายได้เมือกลุ่มบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามภาระทีต้อง
ปฏิบติัเสร็จสิน เช่น เมืออาํนาจควบคุมของสินคา้หรือบริการทีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระทีตอ้ง
ปฏิบัตินันมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กบัลูกคา้เสร็จสินแลว้ โดยนโยบายการบัญชี
ใหม่นี ได้นาํมาแทนนโยบายการรับรู้รายไดเ้ดิม อย่างไรก็ตาม การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั

2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และ
จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบระยะเวลาบัญชีที เริ มในหรือหลังวันที 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี

มาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ น และหลกัการเกียวกับการ
บญัชีป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทาง
การเงิน มาตรฐานเหล่านี จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบั
เครืองมือทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเครืองมือทาง
การเงินดงักล่าวแลว้ และเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กําหนดหลกัการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและ
วิธีปฏิบติัในงบการเงินทังทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี นาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที
เกียวข้องกับเรื องสัญญาเช่าเมือมีผลบังคับใช้ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรือง 
สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15 เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ งจูงใจ
ทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 เรือง การประเมินเนือหาสญัญาเช่า
ทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 
เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

สาํหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี มีการเปลียนแปลง
อย่างเป็นสาระสาํคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสญัญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
เช่าการเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหนี สินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลสาํหรับสัญญาเช่าทังหมด
ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํา อย่างไรก็ตาม การ
บญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญา
เช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวแลว้ และเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) จํานวน 46 ฉบับ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือวนัที 24 กันยายน 2562 โดยไม่ได้เปลียนแปลง
หลกัการทีเป็นสาระสาํคญั ซึ งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีที
เริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมา
เริ มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษทัเมือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัเห็นว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั

2.5 งบการเงินรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือ
ระหวา่งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัย่อยดงักล่าวมีดงัต่อไปนี

 2562 2561 
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 

2.6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินรวมและ
งบการเงินฉพ าะกิจการตามกฎหมายที เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที มี เนื อความขัดกันหรือ
มีการตีความในสองภาษาทีแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
กฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

3. นโยบายการบัญชีทีสําคญั
งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑว์ดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี
ทีสาํคญัดงัต่อไปนี
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องในการเปลียนมือซึ งจะถึงกาํหนดภายในสามเดือน
นบัจากวนัทีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี)
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3.2 เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราวประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไมเ่กิน
1 ปี ซึงแสดงในราคาทุน

3.3 ลูกหนีการคา้
ลูกหนี การคา้แสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนีหักดว้ยค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญซึ งประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือซึ งอาจจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วนัที  ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
การประมาณการดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี

จาํนวนของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้เมือเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บเงินจากลูกหนีการคา้

หนี สูญทีเกิดขึนระหวา่งปีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 สินคา้คงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า ราคาทุน
คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ยกเวน้บริษทัย่อยแห่งหนึง คือ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึง
ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หากสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การตีราคาโดย 
วิธีเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสาํคญั

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติหักดว้ยประมาณการต้นทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้นันได้ กลุ่มบริษทัและ
บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมือสินคา้นันเสือมสภาพและเคลือนไหวช้า
(ถา้มี)

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวิธีราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรบังบการเงินรวม

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จทนัที
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3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย ทีดินทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า
และทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน ซึ งแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการทดสอบการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและตังค่าเผือ
การดอ้ยค่า โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของทีดินทีถือครองเพือหาประโยชน์จาก
รายไดค่้าเช่าและทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน

3.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย์ (ถา้มี)

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยด์งัต่อไปนี

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

การรือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยซึ์ งเป็นภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัทีเกิดขึนเมือกลุ่มบริษัทและบริษทัได้สินทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
และคิดค่าเสือมราคา

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึนกลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.8 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าประกอบดว้ย สิทธิการเช่าทีดินทีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษทัย่อยแห่งหนึง
ซึงแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าทีดิน ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ดงัต่อไปนี

สิทธิการเช่าทีดิน 48  ปี 

3.9 การดอ้ยค่า
กลุ่มบริษัทและบริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน               
ว่ามีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน
ของสินทรพัย์

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ี
มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ งในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย์ กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดร้ับ
จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึง
การประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กําลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย์
ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย
โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี) ทีไดร้ับรู้ใน
งวดก่อนเมือขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ งกิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ไดร้ับคืน
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3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอืนๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมาย
การคา้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี
และตังค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซึงจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นประจาํทุกปีและ
ตังค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรม
สําหรับค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที 30 เมษายน 2547 เรื อง ความเห็นเกียวกับการบัญชี
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.11 ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นประมาณการหนี สินเกียวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังานทีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
โดยประมาณการหนี สินดงักล่าวไดค้าํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตโดยคาํนวณบนพืนฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ
อายงุาน อตัราคิดลด และอตัราการเพิมขึนของผลตอบแทน

3.12 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
3.12.1 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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3.12.2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในการบริหาร
ความเสี ยงของสินทรัพย์และหนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ

กาํไรหรือขาดทุนที เกิดขึ นจากสัญญาซึ งใช้เพือป้องกันความเสี ยงเกียวกับสินทรัพย์และ
หนี สินรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะตังพกัไวแ้ละ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายุของสัญญาโดยแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

3.13 การรับรู้รายได้
รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนอาํนาจการควบคุมของสินคา้ใหก้บัลูกคา้
เสร็จสินแลว้

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัปฏิบัติตามภาระทีต้องปฏิบัติในสัญญา
เสร็จสินแลว้

ดอกเบียรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้มือมีการประกาศจ่าย

รายไดอื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง

3.14 สญัญาเช่า
สญัญาเช่าดาํเนินงาน
สัญญาเช่าซึ งความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้หเ้ช่า
บนัทึกเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า

สญัญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็น
เจา้ของสินทรัพย์ยกเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัท
บนัทึกสินทรัพยที์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินขันตําทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ที เช่า
คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทาง
การเงินคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.15 กองทุนสาํรองเลียงชีพ
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้าย
เมือเกิดรายการ 

3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบด้วยจาํนวนรวมของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี

3.16.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เนืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการทีถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการทีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคับใชห้รือคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีทีกาํหนดในประเทศนันๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี สินทีใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึ งโดยปกติแล้วจะรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต่างชัวคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต่างชัวคราวเท่าที มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากําไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอ
ทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวนันมาใชป้ระโยชน์ได้

กลุ่มบริษทัและบริษทัทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมือเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั งหมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์ได้ ทั งนี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีปรับลดลงนั น กลุ่มบริษัท
และบริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได้
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กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัรา
ภาษีทีคาดว่าจะใช้ในงวดทีสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหนี สินจะมีการจ่ายชําระโดยใชอ้ตัรา
ภาษีที มีผลบังคับใช้อยู่หรืออัตราทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกักลบกบัรายการ
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายใน
การนําสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่าวมาหักกลบกันและตั งใจ
จะชาํระหนี สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตังใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินในเวลาเดียวกนั

3.17 กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกัทีมีอยู่ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน ในกรณีทีมีการเพิมทุนใชจ้าํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกัตามระยะเวลา
ทีจดทะเบียนเพิมทุนทีออกและชาํระแลว้

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหนี สินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยห์รือ
หนี สินนันซึ งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัที
วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินใช้เกณฑต์ามทีกล่าว
ยกเวน้รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2561) และการวดั
มูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 
(ปรับปรุง 2561) 

นอกจากนี การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดลาํดับชันเป็นระดับที 1 ระดับที 2 และระดับที 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึงมีดงัต่อไปนี
- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า
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- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ัน
หรือหนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนีสินนัน

3.19 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทต้อง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี สิน การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบการเงิน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของ
งวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน

ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนือง  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป

4. การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

เงินสดในมือ 1,076,237 1,088,186 560,000 641,365
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 1,953,136,148 2,291,919,733 1,848,616,801 2,221,978,524
เช็คในมือ 2,908,538 3,724,079 - 990,500
เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน

(อตัราดอกเบียร้อยละ 1.13 - 1.50 ต่อปี) 1,550,002,016 3,220,002,016 1,550,002,016 3,220,002,016
3,507,122,939 5,516,734,014 3,399,178,817 5,443,612,405
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4.2 รายการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561

เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กมา 13,054,307 33,785,219 13,054,307 18,077,294
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวร 135,704,837 203,573,472 115,590,480 158,138,486
หกั ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (3,606,900) (2,308,660) - (383,060)
หกั เงินสดจ่าย (136,502,943) (221,995,724) (122,895,485) (162,778,413)
เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กไป 8,649,301 13,054,307 5,749,302 13,054,307

หนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี)

ยอดยกมา 9,956,378 15,643,133 4,307,787 8,129,465
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 3,606,900 2,308,660 - 383,060
หกั เงินสดจ่าย (6,743,306) (7,995,415) (2,556,220) (4,204,738)
ยอดยกไป 6,819,972 9,956,378 1,751,567 4,307,787

4.3 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินสาํหรับ
ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 35,332,981 9,460,963 - -
บวก เงินสดรับสุทธิ 55,719,676 26,364,644 - -
หัก ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง (66,340) (492,626) - -
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 90,986,317 35,332,981 - -
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5. เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
 วันครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม
 2562 2561 2562  2561 2562 2561 

เงินฝากธนาคาร ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.75 1 - 1.53 2,675,452,137 175,324,495

 วันครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562  2561 2562 2561 

เงินฝากธนาคาร ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี 1.50 - 1.75 - 2,500,000,000 -

6. ลูกหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวยีนอืน
6.1 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีการคา้ 499,156,471 345,204,938 527,842,987 359,562,438
ลูกหนี อืน 4,563,176 11,147,592 5,562,849 12,469,832
ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 43,668,929 47,161,160 36,011,805 38,703,003
รายไดค้า้งรับ 11,517,968 5,970,000 10,383,065 5,570,024
เงินทดรองจ่าย 219,634 471,516 - 83,850
เงินทดรองจ่ายสาํหรับการประกวดราคา - 9,283,447 - 9,283,447 

559,126,178 419,238,653 579,800,706 425,672,594
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6.2 ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนี ไดด้งันี
หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2562 2561 2562 2561 

จาํนวนรายของลูกหนีการคา้ 341 349 165 135

บริษทัอืน
ยงัไม่ถึงกาํหนด 452,184,894 335,514,814 418,390,945 277,643,779
เกินกาํหนดชาํระ

น้อยกว่า หรือถงึ 3 เดือน 48,191,907 13,704,851 45,616,809 12,880,620
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 144,000 - -
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 
มากกว่า 12 เดือน 23,317,419 24,647,107 22,428,325 23,718,513

523,694,220 374,010,772 486,436,079 314,242,912

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั
ยงัไม่ถึงกาํหนด 4,518,688 134,966 69,574,251 62,875,318
เกินกาํหนดชาํระ

น้อยกว่า หรือถงึ 3 เดือน - - - 10,456,414
4,518,688 134,966 69,574,251 73,331,732

528,212,908 374,145,738 556,010,330 387,574,644
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (29,056,437) (28,940,800) (28,167,343) (28,012,206)
 499,156,471 345,204,938 527,842,987 359,562,438
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7. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินคา้สาํเร็จรูป 737,054,202 799,825,990 536,713,936 606,891,684
งานระหวา่งทาํ 10,486,150 47,576,954 14,745,244 23,901,807
วตัถุดิบ 849,378,524 1,233,957,109 846,810,181 1,231,289,184
วสัดุสินเปลือง 64,017,585 65,509,855 53,193,167 54,711,439
สินคา้ระหว่างทาง 95,230,798 202,583,378 88,237,650 196,006,498

1,756,167,259 2,349,453,286 1,539,700,178 2,112,800,612
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (612,513) (2,167,183) (612,513) (2,167,183)

 1,755,554,746 2,347,286,103 1,539,087,665 2,110,633,429

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561
มีจาํนวน 6,976.97 ลา้นบาท และ 7,994.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
และ 2561 มีจาํนวน 6,631.01 ลา้นบาท และ 7,774.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยทีบนัทึกเป็นต้นทุน
ขายในงบการเงินรวมได้รวมกลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจาํนวน (1.55)                
ลา้นบาท และ (5.34) ลา้นบาท ตามลาํดบั

สําหรับปีสินสุดวนัที 31ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วมกลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน (1.55) ลา้นบาท และ
(5.07) ลา้นบาท ตามลาํดบั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมได้รวมสินคา้ทีมีภาระผูกพนัจาก
การทีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสังจ่ายสินคา้ (“ตัวปุ๋ย”) ของบริษทัและ
บริษทัย่อยแห่งหนึงทีออกใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 184.96 ลา้นบาท และ 254.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 15)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ทีมีภาระผกูพนั
จากการทีบริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัวปุ๋ยของบริษทัทีออกใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 171.77 ลา้นบาท
และ 240.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีรายละเอียดดงันี
งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท 
ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ณ วันที
 1 มกราคม 31 ธันวาคม
 2562 2562 

ราคาทุน
ทีดิน 29,212,697 - - 29,212,697 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417) - 3,402,417 -

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 25,810,280 29,212,697

มูลค่ายุติธรรม 89,590,250 57,297,000

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ณ วันที

1 มกราคม 31 ธันวาคม
 2561 2561 

ราคาทุน
ทีดิน 29,212,697 - - 29,212,697
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417) - - (3,402,417)

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 25,810,280 25,810,280

มูลค่ายุติธรรม 89,590,250 89,590,250
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งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท 
ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง ยอดคงเหลือ

ณ วันที ณ วันที
 1 มกราคม 31 ธันวาคม
 2562 2562 

ราคาทุน :  
ทีดิน 39,527,022 - - 39,527,022
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417) - 3,402,417 -

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 36,124,605 39,527,022 

มูลค่ายุติธรรม 425,002,217 392,708,967

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ วันที ณ วันที

 1 มกราคม 31 ธันวาคม
2561 2561

ราคาทุน :  
ทีดิน 39,527,022 - - 39,527,022
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417) - - (3,402,417)

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 36,124,605 36,124,605

มูลค่ายุติธรรม 425,002,217 425,002,217

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในงบการเงินรวม เป็นทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นทีดินทีใหเ้ช่า
แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงและทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเมิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง โอนเข้า/ ผลแตกต่างจาก ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที (ออก) การแปลงค่า ณ วนัที
1 มกราคม งบการเงิน 31 ธันวาคม

2562 ของเงินลงทุน 2562
ในบริษัทย่อย

ในต่างประเทศ
ราคาทุน

ทีดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 159,375,378 - (185,952) 1,331,645 (1,726,981) 158,794,090 
อาคาร 1,892,720,385 1,944,483 (127,759) (1,728,955) (8,286,929) 1,884,521,225 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,368,053,530 9,046,724 (50,883,338) 52,635,724 (3,772,491) 2,375,080,149 
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 427,210,427 9,216,061 (8,986,245) 20,860,888 (2,478,507) 445,822,624 
ยานพาหนะ 179,844,083 6,971,433 (15,609,108) 6,567,660 (300,260) 177,473,808 

รวมราคาทุน 5,320,553,679 27,178,701 (75,792,402) 79,666,962 (16,565,168) 5,335,041,772 

ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงทีดิน (74,036,464) (5,639,934) 1,896 (394,959) 125,265 (79,944,196)
อาคาร (1,416,082,443) (43,872,678) 46,585 780,427 888,204 (1,458,239,905)
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,672,074,446) (139,964,383) 50,113,379 (163,978) 575,126 (1,761,514,302)
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (261,968,046) (45,017,916) 8,105,643 (221,490) 825,305 (298,276,504)
ยานพาหนะ (123,985,581) (16,901,722) 13,473,557 - 48,931 (127,364,815)

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,548,146,980) (251,396,633) 71,741,060 - 2,462,831 (3,725,339,722)

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ
อุปกรณร์ะหวา่งตดิตัง 63,612,887 108,526,136 (31,030) (79,666,962) - 92,441,031

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,836,019,586 1,702,143,081 
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งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง โอนเข้า/ ผลแตกต่างจาก ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที (ออก) การแปลงค่า ณ วนัที
1 มกราคม งบการเงิน 31 ธันวาคม

2561 ของเงินลงทุน 2561
ในบริษัทย่อย

ในต่างประเทศ
ราคาทุน

ทีดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 77,884,837 68,238 (137,176) 81,614,458 (54,979) 159,375,378 
อาคาร 1,915,568,913 - (4,573,437) (17,221,836) (1,053,255) 1,892,720,385 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,139,831,420 17,840,897 (34,749,799) 245,252,639 (121,627) 2,368,053,530 
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 360,176,943 14,787,213 (2,269,451) 54,626,697 (110,975) 427,210,427 
ยานพาหนะ 177,951,985 8,442,561 (13,147,084) 6,606,539 (9,918) 179,844,083 

รวมราคาทุน 4,964,763,974 41,138,909 (54,876,947) 370,878,497 (1,350,754) 5,320,553,679

ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงทีดิน (72,178,143) (1,863,170) 3,458 - 1,391 (74,036,464)
อาคาร (1,365,107,341) (55,430,313) 4,432,186 - 23,025 (1,416,082,443)
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,594,079,014) (112,236,870) 34,230,400 - 11,038 (1,672,074,446)
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (225,665,426) (37,934,266) 1,615,254 - 16,392 (261,968,046)
ยานพาหนะ (116,614,421) (17,665,035) 10,293,220 - 655 (123,985,581)

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,373,644,345) (225,129,654) 50,574,518 - 52,501 (3,548,146,980)

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ
อุปกรณร์ะหวา่งติดตัง 270,504,360 143,439,060 (2,887,688) (347,287,653) (155,192) 63,612,887 

เครืองจกัรระหว่างทาง 4,608,797 18,995,503 (13,525) (23,590,844) 69 - 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,866,232,786 1,836,019,586 

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 251,396,633
2561 225,129,654

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของอาคาร
และอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยังคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม

2562 2,804,152,925
2561 2,736,536,281 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง โอนเข้า/ ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที (ออก) ณ วันที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562
ราคาทุน

ทีดิน 261,479,164 - - - 261,479,164
ส่วนปรับปรุงทีดิน 127,519,506 - - - 127,519,506
อาคาร 1,576,521,945 - - 1,033,749 1,577,555,694
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,209,744,117 6,370,077 (48,452,666) 51,071,970 2,218,733,498
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 381,023,177 7,496,084 (7,785,158) 20,163,967 400,898,070
ยานพาหนะ 135,894,513 1,795,533 (7,119,081) 6,567,660 137,138,625

รวมราคาทุน 4,692,182,422 15,661,694 (63,356,905) 78,837,346 4,723,324,557

ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงทีดิน (66,301,313) (3,404,450) - - (69,705,763)
อาคาร (1,219,501,059) (33,972,682) - - (1,253,473,741)
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,574,202,718) (131,448,936) 47,682,776 - (1,657,968,878)
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (243,985,349) (34,624,198) 7,044,346 - (271,565,201)
ยานพาหนะ (94,773,000) (11,704,876) 5,323,543 - (101,154,333)

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,198,763,439) (215,155,142) 60,050,665 - (3,353,867,916)

อาคารระหวา่งก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 63,270,215 99,928,786 - (78,837,346) 84,361,655

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,556,689,198 1,453,818,296
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง โอนเข้า/ ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที (ออก) ณ วันที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561 2561
ราคาทุน

ทีดิน 261,479,164 - - - 261,479,164
ส่วนปรับปรุงทีดิน 69,721,861 - - 57,797,645 127,519,506
อาคาร 1,564,045,648 - (4,558,878) 17,035,175 1,576,521,945
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,033,467,492 13,783,819 (34,504,437) 196,997,243 2,209,744,117
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 340,897,166 5,623,369 (1,367,124) 35,869,766 381,023,177
ยานพาหนะ 135,095,513 3,573,500 (8,124,500) 5,350,000 135,894,513

รวมราคาทุน 4,404,706,844 22,980,688 (48,554,939) 313,049,829 4,692,182,422

ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงทีดิน (65,503,221) (798,092) - - (66,301,313)
อาคาร (1,180,266,651) (43,666,594) 4,432,186 - (1,219,501,059)
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,502,652,895) (105,534,866) 33,985,043 - (1,574,202,718)
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (214,160,567) (31,171,372) 1,346,590 - (243,985,349)
ยานพาหนะ (87,140,116) (13,301,209) 5,668,325 - (94,773,000)

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,049,723,450) (194,472,133) 45,432,144 - (3,198,763,439)

อาคารระหวา่งก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 236,553,450 116,425,510 - (289,708,745) 63,270,215

เครืองจกัรระหว่างทาง 4,608,796 18,732,288 - (23,341,084) - 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,596,145,640 1,556,689,198

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562    215,155,142 
2561 194,472,133

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของอาคาร
และอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเตม็จํานวนแล้ว
แต่ยังคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม

2562 2,510,200,510
2561 2,441,608,871

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้นําที ดิน ส่วนปรับปรุงที ดินและอาคารบางส่วนจาํนอง
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน
467.12 ลา้นบาท และ 495.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 27.3)
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ทีดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึง ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเชือกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ ง ซึ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 21.56 ล้านบาท เท่ากัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 27.3)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูเ้ช่า
ซึ งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน ซึงมีรายละเอียดดงันี

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562  2561 
ราคาทุนของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 20,415,294 32,102,166 4,876,699 16,272,726
หกั ค่าเสือมราคาสะสม (10,034,262) (15,477,843) (2,055,189) (8,885,956)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 10,381,032 16,624,323 2,821,510 7,386,770

10. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ เพิมขึ น ผลแตกต่างจาก ยอดคงเหลือ 
ณ วันที การแปลงค่า ณ วันที

1 มกราคม  งบการเงิน 31 ธันวาคม
2562  ของเงินลงทุน 2562 

ในบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ

ราคาทุน
สิทธิการเช่าทีดิน 84,268,956 - (6,038,694) 78,230,262

รวมราคาทุน 84,268,956 - (6,038,694) 78,230,262

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิทธิการเช่าทีดิน (3,760,490) (1,705,605) 330,926 (5,135,169)

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,760,490) (1,705,605) 330,926 (5,135,169)
สิทธิการเช่า 80,508,466 73,095,093
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ เพิมขึ น ผลแตกต่างจาก ยอดคงเหลือ

ณ วันที การแปลงค่า ณ วันที
1 มกราคม  งบการเงิน 31 ธันวาคม

2561  ของเงินลงทุน 2561 
ในบริษัทย่อย 

ในต่างประเทศ
ราคาทุน

สิทธิการเช่าทีดิน 84,901,907 - (632,951) 84,268,956
รวมราคาทุน 84,901,907 - (632,951) 84,268,956 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิทธิการเช่าทีดิน (2,004,363) (1,775,261) 19,134 (3,760,490)

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,004,363) (1,775,261) 19,134 (3,760,490)
สิทธิการเช่า  82,897,544 80,508,466

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม
2562 1,705,605
2561 1,775,261

ณ  วันที 17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญ ญ าเช่าที ดินกับบริษัทแห่ งหนึ ง              
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้เป็นสถานทีตังในการดาํเนินงาน ซึ งการเช่า
ทีดินดงักล่าวมีราคารวมทั งสิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดังกล่าว
หมดอายวุนัที 4 มิถุนายน 2607 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย
งบการเงินรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ เพิมขึน รวม ค่าตัดจําหน่าย ผลแตกต่างจาก ยอดคงเหลือ

ณ วนัที การแปลงค่า ณ วนัที
 1 มกราคม งบการเงิน 31 ธันวาคม 
 2562 ของเงินลงทุน 2562 

ในบริษทัย่อย
ในต่างประเทศ

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757 - - 545,900,757 
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 1,355,129  -  1,355,129 (731,658) (70,748) 552,723 

 547,255,886  -  547,255,886 (731,658) (70,748) 546,453,480 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลอื เพิมขึน รวม ค่าตัดจําหน่าย ผลแตกต่างจาก ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที การแปลงค่า ณ วนัที

 1 มกราคม งบการเงิน 31 ธันวาคม 
2561 ของเงินลงทุน 2561

ในบริษทัย่อย
ในต่างประเทศ

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757 - 545,900,757 - - 545,900,757
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 1,663,924  139,239  1,803,163 (436,331) (11,703) 1,355,129 

 547,564,681  139,239  547,703,920 (436,331) (11,703) 547,255,886 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม
2562 731,658
2561       436,331 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ เพิมขึน รวม ค่าตดัจําหน่าย ยอดคงเหลือ

ณ วนัที ณ วนัที
1 มกราคม 31 ธันวาคม

2562 2562
ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757 - 545,900,757 - 545,900,757
 545,900,757 - 545,900,757 - 545,900,757 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ เพิมขึน รวม ค่าตดัจําหน่าย ยอดคงเหลือ
ณ วนัที ณ วนัที

1 มกราคม 31 ธันวาคม
2561 2561

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

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 -
2561  - 

บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า
ดังกล่าวข้างต้นเพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที
30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ
เมือว ันที  14 มกราคม 2563 และวนัที 21 มกราคม 2562 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิ
ดังกล่าว ณ วนัที 2 มกราคม 2563 และวนัที 2 มกราคม 2562 ตามลําดับ โดยวิธี Relief from Royalty 
Method มีมูลค่ายติุธรรมสูงกว่าราคาตามบญัชี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดขายที เกิดจากเครืองหมายการค้านี คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 95 และรอ้ยละ 97 ของรายไดจ้ากการขายทังหมดของบริษทั ตามลาํดบั

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเมือภาษีเงินไดน้ัน
สามารถนาํมาหักกลบกันไดต้ามกฎหมายซึ งถือเป็นภาษีเงินไดที้เกียวข้องกับหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
รายละเอียดของการหักกลบลบกันทีแสดงผลลพัธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983,199 36,561,545 33,622,760 31,898,209
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที
31 ธนัวาคม มีดงันี

งบการเงนิรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท 
ยอดคงเหลอื รับรู้เป็นกาํไร รับรู้ใน ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที หรือขาดทุน กาํไร (ขาดทนุ) ณ วนัที
 1 มกราคม เบ็ดเสร็จอืน 31 ธันวาคม 

2562 2562
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 5,788,160 23,127 - 5,811,287
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 433,437 (310,934) - 122,503
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,160,681 (2,460,681) - 1,700,000
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 (680,483) - - 
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 25,498,784 3,076,130 3,774,495 32,349,409

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,561,545 (352,841) 3,774,495 39,983,199

กาํไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย
เป็นบริษทัร่วม 7,428,428 - - 7,428,428

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151 - - 109,180,151
รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579 - - 116,608,579

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลอื รับรู้เป็นกาํไร รับรู้ใน ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที หรือขาดทุน กาํไร (ขาดทนุ) ณ วนัที

1 มกราคม เบ็ดเสร็จอืน 31 ธันวาคม
 2561 2561 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,056,397 (1,268,237) - 5,788,160
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,501,474 (1,068,037) - 433,437
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,648,764 (4,488,083) - 4,160,681
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - - 680,483
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 23,536,487 2,584,812 (622,515) 25,498,784
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561,059 (1,561,059) - - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,984,664 (5,800,604) (622,515) 36,561,545

กาํไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย
เป็นบริษทัร่วม 7,428,428 - - 7,428,428

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151 - - 109,180,151
รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579 - - 116,608,579
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท
 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกาํไร รับรู้ใน ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที หรือขาดทุน กาํไร (ขาดทุน) ณ วนัที
1 มกราคม เบ็ดเสร็จอืน 31 ธันวาคม

 2562 2562 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 5,602,441 31,027 - 5,633,468
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 433,437 (310,934) - 122,503 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 4,160,681 (2,460,681) - 1,700,000 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 (680,483) - - 
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 21,021,167 1,801,987 3,343,635 26,166,789

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,898,209 (1,619,084) 3,343,635 33,622,760 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151 - - 109,180,151
รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151 - - 109,180,151

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท

 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกาํไร รับรู้ใน ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที หรือขาดทุน กาํไร (ขาดทุน) ณ วนัที

 1 มกราคม เบ็ดเสร็จอืน 31 ธันวาคม 
2561 2561

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6,856,358 (1,253,917) - 5,602,441 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,447,559 (1,014,122) - 433,437 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 8,648,764 (4,488,083) - 4,160,681 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - - 680,483
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 18,538,888 3,394,715 (912,436) 21,021,167 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561,059 (1,561,059) - -

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,733,111 (4,922,466) (912,436) 31,898,209 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151 - - 109,180,151 
รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151 - - 109,180,151

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20
ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อ ัตราภาษีทีกําหนดใน
ประเทศนันๆ ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 248,334,264 348,610,414 236,811,503 337,836,489
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั

ผลแตกต่างชัวคราว 352,841 5,800,604 1,619,084 4,922,466
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 248,687,105 354,411,018 238,430,587 342,758,955

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลกาํไร

(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,774,495 (622,515) 3,343,635 (912,436)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งันี
หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2562 2561 2562 2561 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,188,066,500 1,703,955,057 1,238,615,426 1,751,929,768
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 237,613,300 340,791,011 247,723,085 350,385,954
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการทีไม่ถือเป็น

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี 11,073,805 13,620,007 (9,292,498) (7,626,999)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 248,687,105 354,411,018 238,430,587 342,758,955
รายได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัผล

แตกต่างทีรับรู้เมือเริมแรกและกลบัรายการ (352,841) (5,800,604) (1,619,084) (4,922,466)
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 248,334,264 348,610,414 236,811,503 337,836,489

อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ
อตัราภาษีทีแทจ้ริง 20.90 20.46 19.12 19.28
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13. เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 90,986,317 35,332,981 - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ งได้ทําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไวก้ับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึง โดยมีการคิดอตัราดอกเบียในอตัรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการคํา
ประกนัโดยการจดจาํนองทีดิน และอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึ งไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสันและสินเชือประเภทอืนๆ ไวก้บั
สถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่งโดยมีอตัราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี และคําประกัน
โดยบริษทั (2561 : ไม่มี) (ดูหมายเหตุขอ้ 27.5) 

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
เจา้หนีการคา้ 157,152,637 253,037,189 131,895,187 228,043,094
เจา้หนี อืน 62,434,138 64,255,653 58,208,826 63,184,451
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,331,815 2,279,637 2,331,815 2,279,637
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 134,494,174 154,169,680 106,425,854 129,132,344
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 74,217,382 149,164,981 74,175,585 149,163,125
รายไดจ้ากการขายตังพกั

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 110,745,759 105,661,865 97,592,215 90,988,014
541,375,905 728,569,005 470,629,482 662,790,665
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15. รายได้จากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รายไดจ้ากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ ง            
ทีตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสังจ่ายสินคา้ (“ตัวปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงทีออกใหแ้ก่ลูกคา้

โดยรายไดจ้ากการขายตังพกัเป็นการออกตัวปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บ
ชาํระเงินค่าปุ๋ยตามตัว โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสําหรับตัวปุ๋ยนี
รวมอยู่ในลูกหนีการค้าในจํานวนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก
ตัวปุ๋ยคา้งส่งทียงัไม่ไดรั้บชาํระเงินได้ แต่บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึงไม่สามารถขอยกเลิกตัวปุ๋ยคา้งส่ง
ดงักล่าว

ทั งนี สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ                    
2561 ไดร้วมสินคา้ทีมีภาระผูกพนัจากการทีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงออกตัวปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้หรือ
ไดร้ับชาํระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ซึ งบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหนึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตังพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามลาํดบั
(ดูหมายเหตุขอ้ 14)

16. หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย
งบการเงินรวม 

หน่วย : บาท 
จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่าย มูลค่าปัจจุบันของ

จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่าย
2562 2561 2562 2561 

ไม่เกินหนึงปี 4,038,430 5,800,968 3,809,517 5,424,023
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,153,172 4,718,941 3,010,455 4,532,355

7,191,602 10,519,909 6,819,972 9,956,378
หัก ดอกเบียรอตดัจ่าย (371,630) (563,531) - -
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 6,819,972 9,956,378 6,819,972 9,956,378

2562 2561 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี

ส่วนของหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,809,517 5,424,023
หนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 3,010,455 4,532,355

6,819,972 9,956,378
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท 

จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่าย มูลค่าปัจจุบันของ
จาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่าย

2562 2561 2562 2561 
ไม่เกินหนึงปี 1,226,546 2,710,940 1,177,068 2,556,382
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 609,001 1,821,315 574,499 1,751,405
 1,835,547 4,532,255 1,751,567 4,307,787
หัก ดอกเบียรอตดัจ่าย (83,980) (224,468) - -
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 1,751,567 4,307,787 1,751,567 4,307,787

2562 2561 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี

ส่วนของหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,177,068 2,556,382
หนี สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 574,499 1,751,405

1,751,567 4,307,787

17. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน ซึงจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี

ประมาณการหนี สินหมุนเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19,519,679 12,293,544 11,610,600 7,762,812

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวยีน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 153,837,968 123,634,686 130,833,946 105,105,834

รวม 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646
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จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน
เมือเกษียณอายุดงักล่าวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 26,998,180 24,557,628 20,279,267 22,567,589
ตน้ทุนดอกเบีย 1,712,457 2,855,965 1,373,119 2,168,796
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18,872,474 (3,112,577) 16,718,176 (4,562,180)
 47,583,111 24,301,016 38,370,562 20,174,205

การเปลียนแปลงในประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม                 
มีดงันี

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกมา 135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 26,998,180 24,557,628 20,279,267 22,567,589
ตน้ทุนดอกเบีย 1,712,457 2,855,965 1,373,119 2,168,796
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18,872,474 (3,112,577) 16,718,176 (4,562,180)
ผลประโยชน์ทีจ่าย (10,153,694) (19,341,228) (8,794,662) (13,286,008)

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกไป 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสําคัญทีใช้ในการคาํนวณประมาณการ
หนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562 2561 

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อตัราคิดลด 1.50 2.75 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 6 0 - 6

ขึนอยูก่บัช่วงอายุของพนกังาน ขึนอยูก่บัช่วงอายุของพนกังาน
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้ 4 - 5 0 - 6
ราคาทองคาํต่อหนึงบาท 22,000 19,500
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ 3 3
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซึ งมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2562 มีดงันี

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

อตัราคิดลด
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 12.59 10.97
อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 0.5 (11.11) (9.63)

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 12.84 11.21
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพิมขึนร้อยละ 1 (10.60) (9.18) 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (10.35) (8.96)
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 13.55 11.83 

อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ - ลดลงร้อยละ 1 (11.58) (10.07)
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ - เพิมขึนร้อยละ 1 11.70 10.18 

เมือวนัที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึงกฎหมายดงักล่าวอยูร่ะหว่างรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบับใหม่นี กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย ฝ่าย
บริหารของบริษทัพิจารณาโดยใชดุ้ลยพินิจว่าการแกไ้ขโครงการเกิดขึนและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ่้ายเมือสภานิติบญัญติัแห่งชาติมีมติผ่านพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ทังนีบริษทั
ได้บนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน
10.88 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561

ต่อมาเมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซึ งจะมีผลบงัคบัใชเ้มือพน้กาํหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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18. กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึง
และบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ งและไดจ้ดทะเบียนกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนสํารอง
เลียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ (พ.ศ. 2530) 

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินส่วนทีบริษทัและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน
สาํรองเลียงชีพ ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมมีจาํนวน 15.45 ลา้นบาท และ 16.11 ลา้นบาท
ตามลาํดบั

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินส่วนทีบริษทัจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชีพ 
ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 12.65 ลา้นบาท และ 13.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั

19. รายได้อืน
รายไดอื้น สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561 
ดอกเบียรับ 71,406,577 57,608,905 68,776,945 55,371,780
ค่าเช่ารับ 5,852,205 6,242,138 19,079,875 19,467,115
เงินปันผลรับ - - 21,124,976 18,387,440
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,411,395 4,936,314 - 2,868,399
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 8,968,822 41,014,040 9,161,830 44,400,751
อืนๆ 18,739,258 25,615,772 18,625,931 26,258,335

106,378,257 135,417,169 136,769,557 166,753,820
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 99,862,592 88,135,552 79,334,312 222,592,434
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปทีซือ 139,543,240 327,183,362 - - 
วตัถุดิบทีใชไ้ป 5,995,780,925 6,860,255,935 5,833,029,853 6,855,974,668
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 510,481,061 513,335,315 416,102,401 426,793,276
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 253,833,896 227,341,246 215,155,142 194,472,133
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (1,554,670) (5,340,188) (1,554,670) (5,070,613)
หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 115,637 (6,341,186) 155,137 (6,259,585)

21. ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํากวา่มลูค่าหุน้สามญั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2562 2561 2562 2561 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้สามญั (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
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง
ของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต่์อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน

บริษทัมิไดใ้ช้อตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพือรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการใหมี้ระดบัทุนเพียงพอสําหรับ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านัน

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว้
เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนีจะนาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได้
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24. เงนิปันผล
เมือว ันที 28 มีนาคม 2562 ทีประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ
ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไร
ของปี 2561 เงินปันผลนี ไดจ้่ายแลว้ในเดือนเมษายน 2562  

เมือว ันที 29 มีนาคม 2561 ทีประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ
ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิน 1,169.43 ล้านบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี
2560 เงินปันผลนีไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2561 

ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุม เงินปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่ จํานวนเงนิ

ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม 
(บาท) บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 18 เม.ย. 2562 3.00 19,125,000 18,375,000 37,500,000
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 24 เม.ย. 2562 4.00 1,999,976 24 2,000,000 

21,124,976 18,375,024 39,500,000

ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุม เงนิปันผล เงินปันผลจ่ายแก่ จํานวนเงนิ

ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม
(บาท) บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 30 มี.ค. 2561 2.10 13,387,500 12,862,500 26,250,000 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 30 มี.ค. 2561 10.00 4,999,940 60 5,000,000 
   18,387,440 12,862,560 31,250,000 
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25. รายการกับกิจการทีเกียวข้องกนั
รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี
25.1 เงินลงทุน 

25.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท 
เงินลงทุน

ชือบริษทั ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ
  ความสัมพันธ์ เงินลงทุน

 ร้อยละ   
บริษทัร่วม

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000 136,568,733 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท 

เงินลงทุน
ชือบริษทั ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

  ความสัมพันธ์ เงินลงทุน
 ร้อยละ   

บริษทัร่วม
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000 136,247,216 - 

ขอ้มลูทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาํคญั

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี
หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม
2562 2561

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 321,517 285,587

25.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ วิธีราคาทุน
ความสัมพันธ์   (โดยทางตรงและทางอ้อม)

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อย 

บริษทั เอ็น.ไอ.เอม็. จาํกดั บริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี บริษทัยอ่ย 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750 63,750 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกัด ผลิต นาํเขา้และจาํหน่าย
 เคมีการเกษตร บริษทัยอ่ย 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999 49,999 
TCCC Myanmar Limited ผลิต นาํเขา้และจาํหน่าย

ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ บริษทัยอ่ย 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106 439,106 
552,855 552,855 
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25.2 รายการระหว่างกิจการทีเกียวขอ้งกนั
25.2.1 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561
ลูกหนีการค้า

กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ ่ - 134,966 - - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - - 65,055,563 73,331,732 
Atlas fertilizer corporation บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,518,688 - 4,518,688 - 

4,518,688 134,966 69,574,251 73,331,732 

ลูกหนีอืน
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 717,691  552,010 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 45,514  86,567 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - - 512,824  711,637 
  - - 1,276,029 1,350,214 

เจ้าหนีการค้า
กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 2,882,687 6,523,205 - - 

เจ้าหนีอืน
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอรป์อเรชัน จาํกดั

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 215,659 216,729  197,469  198,539 

หนีสินหมุนเวียนอืน
    TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - - - 17,186 
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25.2.2 รายการคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562 2561  2562  2561 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 3,690,425 7,895,169 - - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - - 156,427,870 252,876,594 
Atlas fertilizer corporation บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,549,578 - 4,549,578 - 
  8,240,003 7,895,169 160,977,448 252,876,594 

รายได้อืน
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 14,512,430 14,318,447 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  30,374  69,788 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย - -  2,530,521  2,938,308 
  - - 17,073,325 17,326,543 

รายได้เงินปันผล 
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 19,125,000 13,387,500 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 1,999,976 4,999,940 
  - - 21,124,976 18,387,440 

ค่าซือ
กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 9,622,067 12,948,760 - - 

ค่าซือสินทรัพย์
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3,384,450 - 3,384,450  - 

ค่าใช้จ่ายอืน
บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,437,600 2,432,600  2,215,600  2,226,600 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 36,530,711 36,208,779 36,008,711  35,836,779 

การซือและการขายกับบริษทัย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ราคาและเงือนไขเป็นไปตามที
ตกลงกนัระหวา่งผูซื้อกบัผูข้ายโดยอิงตามราคาตลาด
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26. สัญญาทีสําคัญ
26.1 สญัญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค

บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึ งในประเทศญีปุ่น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 1 ปี 
และต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะแสดงเจตนาทีจะไม่ต่อสญัญา ทังนี
จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอยา่งนอ้ยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสัญญา

26.2 สญัญาทีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน
บริษัทได้ทําสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหนึ งโดยบริษัทจะได้รับ
คาํปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ทีปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราทีระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละเดือน ซึ งระยะเวลาในการจ่ายจะเริมเมือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จและ
จะจ่ายบางส่วนของมูลค่าทีประหยดัไดต้ามสญัญา Energy Performance Contract 

27. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน
27.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงิน

15.21 ลา้นบาท และ 37.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ งมีภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
จาํนวน 0.01 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 0.34 ลา้นบาท) (2562: ไม่มี)

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ งมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 7.25 ลา้นบาท
(2561: ไม่มี)

27.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม บริษทัและบริษทัย่อยได้เช่าอาคารสํานักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาํนกังานตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ซึ งเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปนี

  หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2562 2561  2562 2561 
ไม่เกินหนึ งปี 24,248,181 39,520,048 16,055,060 29,975,693 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 21,617,044 25,165,112 20,757,478 25,049,612

 45,865,225 64,685,160 36,812,538 55,025,305 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ดําเนินงานในงบการเงินรวมจํานวน 39.40  ล ้านบาท และ 57.71 ล้านบาท ตามลําดับ และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 30.92 ลา้นบาท และ 41.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั

27.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสัน รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนงัสือคําประกนั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 วงเงินสินเชือคงเหลือทียงัไม่ไดเ้บิกใช้ ประกอบดว้ย
หน่วย : ล้าน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สกลุเงนิ 2562 2561 2562 2561

วงเงินสินเชือ* บาท 11,623.62 11,627.23 11,426.96 11,466.53
ดอลลาร์สหรัฐ 39.50 30.00 30.00 30.00

สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ บาท 2,656.77 2,483.13 2,636.77 2,466.08
 ดอลลาร์สหรัฐ 166.24 167.54 159.66 162.24
หนงัสือคําประกนั  บาท 91.34 91.34 91.34 91.34

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วงเงินสินเชือของบริษทัและบริษทัย่อยมีการคําประกนั
โดยการจดจาํนองทีดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

*  บริษทัและบริษทัย่อยสามารถทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเชือสําหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทของธนาคารนัน

27.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคําประกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม
มีดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
หนงัสือคําประกนัไฟฟ้า 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500
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27.5 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ํ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสันและวงเงิน
สินเชือของบริษทัย่อยแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 12.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 363.98 ลา้นบาท
(2561 : ไม่มี) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ําประกนัให้กับบริษทัย่อยแห่งหนึ ง
เพือจดัซือวตัถุดิบและปุ๋ยเชิงเดียวเป็นจาํนวนเงิน 3.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 95.07 
ลา้นบาท) (2561 : ไม่มี)

27.6 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 6.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 192.61 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน
1.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 52.82 ลา้นบาท) ตามลาํดบั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออก
เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.15 ลา้นบาท) และ
จาํนวนเงิน 0.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 2.31 ลา้นบาท) ตามลาํดบั

28. ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ ส่งออกและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ
หลกัในการนาํเขา้ ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม บริการให้เช่า
และอืนๆ 
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อยแยกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจได้ ดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
รับรู้ ณ เวลาใด รับรู้ตลอด รายได้และ กาํไร (ขาดทุน) สินทรัพย์ทีใช้

เวลาหนึง ช่วงเวลา รายได้อืน เบ็ดเสร็จรวม ในหน่วยงาน
ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร 
- รายไดจ้ากการขาย 8,598,866,025 - 8,598,866,025
- รายไดอื้น 49,875,127 87,867,765 137,742,892
 8,648,741,152 87,867,765 8,736,608,917 1,120,382,528 11,122,513,834 
ส่วนงานบริการใหเ้ช่า
- รายไดจ้ากการบริการ - 112,222,837 112,222,837 
- รายไดอื้น 3,790,032 2,494,408 6,284,440 

3,790,032 114,717,245 118,507,277 42,285,138 237,546,947
ส่วนงานอืนๆ
- รายไดจ้ากการขาย 238,447,157 21,484,222 259,931,379
- รายไดอ้ืนๆ 973,592 147,234 1,120,826  
 239,420,749 21,631,456 261,052,205 6,526,668 248,961,271 
หกั รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (194,876,254)
รวมรายได้ 8,921,292,145
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,169,194,334  
หกั ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ (244,912,918)
กาํไรเบด็เสร็จรวม 924,281,416

11,609,022,052 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน (577,088,684)
สินทรัพยร์วม 11,031,933,368
หกั ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (16,559,336)
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจาก

การแปลงคา่งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   (22,173,208)

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของ
บริษทัใหญ่ 885,548,872

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 11,031,933,368
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 ข้อมูลเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อยแยกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจได้ ดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
รับรู้ ณ เวลาใด รับรู้ตลอด รายได้และ กําไร (ขาดทุน) สินทรัพย์ทีใช้

เวลาหนึง ช่วงเวลา รายได้อืน เบด็เสร็จรวม ในหน่วยงาน
ส่วนงานปุ๋ยเคมีเกษตร 
- รายไดจ้ากการขาย 10,108,998,328 - 10,108,998,328
- รายไดอื้น 88,318,795 74,868,419 163,187,214
 10,197,317,123 74,868,419 10,272,185,542 1,651,315,521 11,206,647,292 
ส่วนงานบริการใหเ้ช่า
- รายไดจ้ากการบริการ - 116,773,890 116,773,890   
- รายไดอื้น 2,868,361 2,312,642 5,181,003   

2,868,361 119,086,532 121,954,893 46,213,228 235,556,365
ส่วนงานอืนๆ
- รายไดจ้ากการขาย 349,152,315 9,460 349,161,775
- รายไดอ้ืนๆ 2,458,353 177,105 2,635,458   
 351,610,668 186,565 351,797,233 9,538,885 282,432,303 
หกั รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (288,177,513)
รวมรายได้ 10,457,760,155
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,707,067,634  
หกั ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ (355,033,533)
กาํไรเบด็เสร็จรวม 1,352,034,101

11,724,635,960 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน (597,283,259)
สินทรัพยร์วม 11,127,352,701
หกั ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (18,125,420)
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจาก

การแปลงคา่งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   (3,723,574)

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของ
บริษทัใหญ่ 1,330,185,107

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 11,127,352,701
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29. การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
29.1 ความเสียงเกียวกบัสินเชือ

ความเสียงเกียวกับสินเชือ หมายถึง ความเสี ยงจากการที คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
สญัญา ซึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่า
สูงสุดของความเสียงทีเกียวกบัสินเชือของบริษทัและบริษทัย่อย ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัของ
สินเชือซึ งเกิดขึนจากลูกหนีการคา้ มีไม่มากเนืองจากมีลูกหนี ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย 

29.2 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย
ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบี ยจะเปลียนแปลง ซึงก่อใหเ้กิดผลเสียหาย 
แก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีทีอตัราดอกเบียสูงขึนอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อย เนืองจากบริษทัย่อยแห่งหนึ งมีเงินกูยื้มในจาํนวนทีมี
สาระสาํคญั

29.3 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน
งบการเงินรวม 

หน่วย : พนับาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ลําดับชันมูลค่า

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม
สินทรัพยท์างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,507,123 3,507,123 ลาํดบั 3

เงินลงทุนชัวคราว 2,675,452 2,675,452 ลาํดบั 3

ลูกหนี การคา้ 499,156 499,156 ลาํดบั 3

หนี สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 90,986 90,986 ลาํดบั 3

เจา้หนี การคา้ 157,153 157,153 ลาํดบั 

หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 6,820 6,374 ลาํดบั 3
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งบการเงินรวม (ต่อ)
หน่วย : พนับาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ลําดับชันมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,516,734 5,516,734 ลาํดบั 3

เงินลงทุนชัวคราว 175,324 175,324 ลาํดบั 3

ลูกหนี การคา้ 345,205 345,205 ลาํดบั 3

หนี สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 35,333 35,333 ลาํดบั 3

เจา้หนี การคา้ 253,037 253,037 ลาํดบั 3

หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 9,956 9,282 ลาํดบั 3

งบการเงินเฉพาะกจิการ
หน่วย : พนับาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ลําดับชันมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,399,179 3,399,179 ลาํดบั 3

เงินลงทุนชัวคราว 2,500,000 2,500,000 ลาํดบั 3

ลูกหนี การคา้ 527,373 527,373 ลาํดบั 3

หนี สินทางการเงิน
เจา้หนี การคา้ 131,895 131,895 ลาํดบั 3

หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 1,752 1,637 ลาํดบั 3
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ)
หน่วย : พนับาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ลําดับชันมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,443,612 5,443,612 ลาํดบั 3

ลูกหนี การคา้ 359,562 359,562 ลาํดบั 3

หนี สินทางการเงิน
เจา้หนี การคา้ 228,043 228,043 ลาํดบั 3

หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 4,308 4,011 ลาํดบั 3

29.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน
สญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในบางส่วน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลาย
สญัญากบัธนาคารโดยรายละเอียดตามสัญญาดงักล่าว มีดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ

สกุลเงนิ จํานวนเงิน อตัราถัวเฉลีย
ตามสัญญา

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 7,002,399 30.2798 7 - 185 (673,332)

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด

คิดลด*
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 916,597 30.3042 51 - 186 (209,718)

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ทีสามารถสงัเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคูสั่ญญาตา่ง ๆ
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หน่วย : บาท 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ

สกุลเงนิ จํานวนเงิน อตัราถัวเฉลีย
ตามสัญญา

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 9,224,043 32.4827 5 - 272 (1,089,630)

ลาํดบั 2
ประมาณการ 
กระแสเงินสด

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,297,798 32.8139 3 - 179 (963,918)

หน่วย : บาท 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 

สกุลเงนิ จํานวนเงิน อตัราถัวเฉลีย
ตามสัญญา

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,206,707 30.2875 87 - 155 869,036 ลาํดบั 2 ประมาณการ

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,562,943 32.4910 93 - 178 848,946 ลาํดบั 2 ประมาณการ

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ทีสามารถสงัเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคูสั่ญญาตา่ง ๆ
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี สินที เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึงส่วนหนึงอยูภ่ายใตส้ญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือบริหารความเสียง
เกียวกับสินทรัพย์และหนี สินที เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ดงัต่อไปนี

สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน จาํนวนเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,428,057
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 474,375

จ๊าต 446,548,103

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,709,797

จ๊าต 4,738,982
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 461,429

จ๊าต 132,831,538

หนีสินเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงนิ จาํนวนเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 3,106,281

ยโูร 4,398
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 3,405,839

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,324,709
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,680,849 
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30. การจดัประเภทรายการใหม่
รายการในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่
เพือให้สอดคลอ้งกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการปีปัจจุบัน การจดัประเภท
รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุน้ตามทีไดร้ายงานไว ้ การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปนี

รายการ การแสดงรายการ 
ทีแสดงไว้เดิม

การแสดงรายการ 
ในงวดปัจจบัุน

จาํนวนเงิน (บาท)

ทีดิน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10,314,325 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีจาก
ผลการดาํเนินงานของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทังสินประมาณ 643.20 ลา้นบาท
ทั งนี การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะได้นําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563
เพือพิจารณาและอนุมติัต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563
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Report of The Independent Certified Public 
Accountants

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, 2019, and  
the related consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in 
shareholders’ equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial 
statements, including 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, 2019, 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 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 
period. 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. 
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Key Audit Matter 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. 

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. 

Report of The Independent Certified Public 
Accountants
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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. 

 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. 
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 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 24, 2020 DELOITTE  TOUCHE  TOHMATSU  JAIYOS  AUDIT  CO.,  LTD.
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Notes

2019 2018 2019 2018

ASSETS

CURRENT  ASSETS

Cash and cash equivalents 4.1 3,507,122,939 5,516,734,014 3,399,178,817 5,443,612,405

Current investments 5 2,675,452,137 175,324,495 2,500,000,000 -

Trade and other current receivables 6 559,126,178 419,238,653 579,800,706 425,672,594

Inventories 7 and 15 1,755,554,746 2,347,286,103 1,539,087,665 2,110,633,429

Other current assets 588,646 447,271 525,900 394,875

Total Current Assets 8,497,844,646 8,459,030,536 8,018,593,088 7,980,313,303

NON-CURRENT  ASSETS

Investment in an associate 25.1.1 136,568,733 136,247,216 98,000,000        98,000,000

Investments in subsidiaries 25.1.2 - - 552,854,981 552,854,981

Investment properties 8 and 30 29,212,697        25,810,280        39,527,022 36,124,605

Property, plant and equipment 9 and 30 1,702,143,081 1,836,019,586 1,453,818,296 1,556,689,198

Leasehold right 10 73,095,093 80,508,466 - -

Intangible asset 11 546,453,480 547,255,886 545,900,757 545,900,757

Deferred tax assets 12 39,983,199 36,561,545 33,622,760 31,898,209

Other non-current assets 6,632,439 5,919,186 5,354,589 4,001,501

Total Non-current Assets 2,534,088,722 2,668,322,165 2,729,078,405 2,825,469,251

TOTAL  ASSETS 11,031,933,368 11,127,352,701 10,747,671,493 10,805,782,554

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,  2019

UNIT : BAHT

SEPARATE
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Notes

2019 2018 2019 2018

CURRENT  LIABILITIES 

Bank overdrafts and short-term borrowings 

from financial institutions 13 90,986,317 35,332,981 - -

Trade and other current payables 14 541,375,905 728,569,005 470,629,482 662,790,665

Current portion of liabilities under 

finance lease agreements 16 3,809,517 5,424,023 1,177,068 2,556,382

Current income tax payable 131,481,026 125,993,206 127,872,129 123,279,777

Current provision for 

employee benefit 17 19,519,679 12,293,544 11,610,600 7,762,812

Other current liabilities 23,618,790 28,161,951 11,707,997 14,907,782

Total Current Liabilities 810,791,234 935,774,710 622,997,276 811,297,418

NON-CURRENT  LIABILITIES 

Liabilities under finance lease agreements 16 3,010,455 4,532,355 574,499 1,751,405

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

Non-current provision for employee benefit 17 153,837,968 123,634,686 130,833,946 105,105,834

Other non-current liabilities 14,293,120 20,072,441 11,734,120 15,835,441

Total Non-current Liabilities 287,750,122 264,848,061 252,322,716 231,872,831

TOTAL  LIABILITIES 1,098,541,356 1,200,622,771 875,319,992 1,043,170,249

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2019

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTSFINANCIAL  STATEMENTS

    LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY
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Notes

2019 2018 2019 2018

    (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 8,015,149,709 7,984,498,731 7,986,364,802 7,876,625,606

OTHER   COMPONENTS  

OF  SHAREHOLDERS’  EQUITY (59,662,780)      (37,489,572) - -
TOTAL  ATTRIBUTIONS  TO  OWNERS  

OF  THE  PARENT 9,841,473,628 9,832,995,858 9,872,351,501 9,762,612,305

NON-CONTROLLING  INTERESTS 91,918,384        93,734,072 - -

TOTAL  SHAREHOLDERS’   EQUITY 9,933,392,012 9,926,729,930 9,872,351,501 9,762,612,305

TOTAL  LIABILITIES  

11,031,933,368 11,127,352,701 10,747,671,493 10,805,782,554

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

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2019

AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTS

LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY 
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Notes

2019 2018 2019 2018

Revenues from sales 8,680,885,312 10,205,274,049 8,283,402,584 9,920,142,563

Revenues from services 133,707,059 116,783,350 - -

Costs of the sales of goods (6,975,417,101) (7,989,679,684)  (6,629,453,769)  (7,769,859,204)

Costs of the rendering of services (48,159,347) (46,669,951) - -

Gross profit 1,791,015,923 2,285,707,764 1,653,948,815 2,150,283,359

Other income 19 106,378,257 135,417,169 136,769,557 166,753,820

Profit before expenses 1,897,394,180 2,421,124,933 1,790,718,372 2,317,037,179

Selling expenses (354,297,237)    (350,609,524)     (295,777,691)     (299,085,955)

Administrative expenses (313,613,887)    (328,618,806)     (219,989,575)     (229,620,330)

Managements’ remuneration 25.2.2 (36,530,711)      (36,208,779)       (36,008,711)       (35,836,779)

Total Expenses (704,441,835)    (715,437,109)     (551,775,977)     (564,543,064)

Profit before finance costs and

income tax expense 1,192,952,345 1,705,687,824 1,238,942,395 1,752,494,115

Finance costs (5,207,362)        (2,018,354)         (326,969)            (564,347)

Share of profit from investment in an associate 25.1.1 321,517 285,587 - -

PROFIT  BEFORE  INCOME  TAX  EXPENSE 1,188,066,500 1,703,955,057 1,238,615,426 1,751,929,768

Income tax expense 12 (248,687,105)    (354,411,018)     (238,430,587)     (342,758,955)

PROFIT  FOR  THE  YEAR 939,379,395 1,349,544,039 1,000,184,839 1,409,170,813

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2019
UNIT : BAHT
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Notes

2019 2018 2019 2018

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

Component of other comprehensive income 

  that will be reclassified subsequently to profit and loss

Exchange differences on translation of 

financial statements of foreign subsidiary (22,173,208)      (3,723,574)         - -

Components of other comprehensive income 

  that will not be reclassified subsequently to profit and loss

Gains (losses) on remeasurements of 

  defined benefit plans 17 (18,872,474)      3,112,577           (16,718,176)       4,562,180

Income tax relating to component of 

  other comprehensive income that will not be 

  reclassified subsequently to profit or loss 12 3,774,495          (622,515)            3,343,635           (912,436)

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

FOR  THE  YEAR - NET  OF  INCOME  TAX (37,271,187)      (1,233,512)         (13,374,541)       3,649,744

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEAR 902,108,208 1,348,310,527 986,810,298 1,412,820,557

PROFIT  ATTRIBUTABLE  TO

Owners of parent 922,293,694 1,331,139,455 - -

Non-controlling interests 17,085,701 18,404,584 - -

939,379,395 1,349,544,039 - -

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

ATTRIBUTABLE  TO

Owners of parent 885,548,872 1,330,185,107 - -

Non-controlling interests 16,559,336 18,125,420 - -

902,108,208 1,348,310,527 - -

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE BAHT 1.58                   2.28                    1.71                    2.41

WEIGHTED  AVERAGE  NUMBER  

OF  ORDINARY  SHARES  584,714,068 584,714,068 584,714,068 584,714,068

FINANCIAL  STATEMENTS

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,  2019
UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE

SHARES
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Note

2019 2018 2019 2018
CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES
Profit before income tax expense 1,188,066,500    1,703,955,057    1,238,615,426    1,751,929,768

Adjusted by

Doubtful accounts (reversal) 115,637              (6,341,186)         155,137              (6,269,585)

Reversal of loss for diminution in value of inventories (1,554,670)         (5,340,188)         (1,554,670)         (5,070,613)

Reversal of loss for diminution in value of

investment property (3,402,417)         -             (3,402,417)         -

Depreciation 251,396,633       225,129,654       215,155,142       194,472,133

Amortization - Leasehold right 1,705,605           1,775,261           -             -

Amortization - Intangible assets 731,658              436,331              -             -

Gain on sales of property, plant and equipment (1,411,395)         (4,936,314)         -             (2,868,399)

Loss on write off property, plant and equipment -             3,618,340           573,240              -

Employee benefit obligations expense 28,710,637         27,413,593         21,652,386         24,736,385

Share of profit from investment in an associate (321,517)            (285,587)            -             -

Unrealized (gain) loss on exchange rate (351,839)            3,417,402           (645,329)            2,763,053

Dividend income -             -             (21,124,976)       (18,387,440)

Interest income (71,406,577)       (57,608,905)       (68,776,945)       (55,371,780)

Interest expenses 5,207,362           1,506,356           326,969              301,175

assets and liabilities 1,397,485,617    1,892,739,814    1,380,973,963    1,886,234,697

(Increase) decrease in trade and other current receivables (135,381,325)     378,872,894       (150,345,786)     303,112,696

(Increase) decrease in inventories 593,286,027       (299,889,850)     573,100,434       (169,958,259)

(Increase) decrease in other current assets (141,375)            141,072              (131,025)            121,026

(Increase) decrease in other non-current assets (713,253)            96,573                (1,353,088)         796,562

Decrease in trade and other current payables (182,214,232)     (146,520,920)     (184,908,356)     (150,868,491)

Decrease in other current liabilities (3,665,512)         (9,162,355)         (2,011,157)         (5,004,670)

Cash paid for provision for employee benefit (10,153,694)       (19,341,228)       (8,794,662)         (13,286,008)

Increase (decrease) in other non-current liabilities (5,779,321)         4,227,000           (4,101,321)         290,000

Cash received from operations 1,652,722,932    1,801,163,000    1,602,429,002    1,851,437,553

Cash paid for income tax (242,846,444)     (441,530,738)     (232,219,151)     (429,043,390)

Net cash provided by operating activities 1,409,876,488    1,359,632,262    1,370,209,851    1,422,394,163

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2019
UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE

Profit from operations before change in operating
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Note

2019 2018 2019 2018

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

(Increase) decrease in temporary investments (2,500,127,642)  797,940,582       (2,500,000,000)  800,000,000

Cash payments for purchase property, plant and equipment (136,502,943)     (221,995,724)     (122,895,485)     (162,778,413)

Proceeds from sales of property, plant and equipment 5,493,766           8,521,616           2,733,000           5,991,194

Cash payments for purchase intangible assets -             (139,239)            -             -

Dividend received from subsidiaries -             -             21,124,976         18,387,440

Interest received 66,195,510         59,819,273         64,296,183         57,191,639

Net cash provided by (used in) investing activities (2,564,941,309)  644,146,508       (2,534,741,326)  718,791,860

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Cash received from bank overdrafts 

and short-term borrowings from financial institutions 55,719,676         26,364,644         -             -

Cash payments for liabilities under

finance lease agreements (6,743,306)         (7,995,415)         (2,556,220)         (4,204,738)

Interest paid (5,836,323)         (1,506,356)         (326,969)            (301,175)

Dividend paid (877,018,924)     (1,169,330,659)  (877,018,924)     (1,169,330,659)

Dividends paid - subsidiaries (18,375,024)       (12,862,560)       -             -

Net cash used in financing activities (852,253,901)     (1,165,330,346)  (879,902,113)     (1,173,836,572)

Exchange rate differences 

on translation of financial statements 

of foreign subsidiary (2,292,353)         (1,644,678)         -             -

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (2,009,611,075)  836,803,746       (2,044,433,588)  967,349,451

Cash and cash equivalents as at January 1, 5,516,734,014    4,679,930,268 5,443,612,405    4,476,262,954

Cash and cash equivalents as at December 31, 4.1 3,507,122,939    5,516,734,014    3,399,178,817    5,443,612,405

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

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2019
UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES
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THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES 
NOTES  TO  THE  CONSOLIDATED  AND  SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 
FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2019

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 manufacturer, importer, exporter and distributor 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 manufacture, 
import and distribute agricultural chemicals. 

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. The Company’s 
main business is to be a producer, importer and distribute 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 2018) 
“Presentation of Financial Statements”, which was effective for financial periods 
beginning on or after January 1, 2019 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. 
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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 year, 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, 2019. 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, 
except the revenue recognition under the Thai Financial Reporting Standard 
No. 15 “Revenue from Contracts with Customers” that requires the Group and 
the Company to recognize revenue when a performance obligation is satisfied, 
i.e. when ‘control’ of the goods or services underlying the particular 
performance obligation is transferred to the customer. This new accounting 
policy superseded the previous accounting policy regarding revenue 
recognition. However, the adoption of this financial reporting standard 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 Thai Accounting Standards, Thai Financial Reporting Standard 
and Thai Financial Reporting Standard Interpretation, which have been 
announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial 
statements for the period beginning on or after January 1, 2020 onwards, as 
follows: 

Group of Financial Instruments Standards 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 32 Financial Instruments: Presentation 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9 Financial Instruments 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with  

Equity Instruments
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These group of Standards make stipulations relating to the classification of 
financial instruments and their measurement at fair value or amortized 
cost; taking into account the type of instrument, the characteristics of the 
contractual cash flows and the Company’s business model, the calculation 
of impairment using the expected credit loss method, and the concept of 
hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation 
and disclosure of financial instruments. These Standards will supersede 
the Standards and Interpretations relating to the financial instruments upon 
its effective date. 

The Group’s and the Company’s management has assessed the impact of 
these Financial Instruments Standards and believed that it will not have 
any material impact on the financial statements of the Group and the 
Company in the period of initial application. 

Thai Financial Reporting Standards No. 16 “Leases” 

This TFRS provides a comprehensive model for the identification if lease 
arrangements and their treatment in the financial statements of both lessees 
and lessors.  

This TFRS will supersede the following lease Standards and Interpretations 
upon its effective date, which are Thai Accounting Standard No.17 
“Leases”, Thai Accounting Standard Interpretation No.15 “Operating Lease 
- Incentives”, Thai Accounting Standard Interpretation No.27 “Evaluating 
the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease” and 
Thai Financial Reporting Standard Interpretation No.4 “Determining 
whether on Arrangement contains a Lease”. 

For lessee accounting, there are significant changes to lease accounting in 
this TFRS by removing the distinction between operating and finance leases 
under TAS 17 and requiring a lessee to recognize a right-of-use asset and a 
lease liability at commencement for all leases, except for short-term- leases 
and leases of low value assets. However, the lessor accounting treatment 
continues to require a lessor to classify a lease either as an operating lease or 
a finance lease, using the same concept as TAS 17. 

The Group’s and Company’s management has assessed the impact of this 
TFRS and believed that it will not have any material impact on the 
financial statements of the Group and the Company in the period of initial 
application. 

Thai Financial Reporting Standards (Revised 2019) 

46 numbers of Thai Accounting Standards, Thai Financial Reporting 
Standards, Thai Accounting Standards Interpretation and Thai Financial 
Reporting Standards Interpretation (Revised 2019) have been announced in 
the Royal Gazette on September 24, 2019 without material change in key 
concept, which will be effective for the financial statements for the period 
beginning on or after January 1, 2020 onwards. 
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The Group’s and the Company’s management will adopt such TFRS 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 
considered that such TFRS does not have material impacts on the Group’s 
and the Company’s financial statements 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 
years ended December 31, The Company’s holdings in subsidiaries are as follows: 

2019 2018 
% 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 

2.6 The consolidated and separate financial statements are prepared in English version 
from the consolidated and separate financial statements followed the laws which is in 
Thai. In the event of any conflict or be interpreted in two different languages, the Thai 
version consolidated and separate financial statements in accordance with Thailand 
law will be superseded. 

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 account 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 account, is the difference between the 
carrying amount of the trade 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. 
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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. 

3.6 Investment properties 

Investment properties consist of land held to earn rentals and non-operating land 
which are stated at cost less allowance for impairment. 

The Group and the Company test impairment of investment properties 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 land held to earn rentals and 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. 
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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 

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. 
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The Group and the Company test for impairment of intangible assets annually and 
allowance for impairment has to be made (if any). The Group and the Company 
engages an independent appraiser to determine the fair value of the right to use the 
trademarks in accordance with the Notification of the Stock Exchange Commission 
dated April 30, 2004 regarding the opinion for accounting treatment for intangible assets 
by using the Discounted Cash Flow Approach. 

3.11 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 the control of the goods to the customer. 

Revenue from services is recognized when the Group and the Company have 
satisfied a performance obligation in the contract. 

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 as expense 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 
corporate income tax expense and deferred income tax. 

3.16.2 Deferred tax 

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying 
amounts of assets and liabilities in the financial statements and the 
corresponding tax bases used in the computation of taxable profit (tax base). 
Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary 
differences, and deferred tax assets are generally recognized for temporary 
differences to the extent that it is probable that taxable profits will be 
available against which those temporary differences can be utilized.  
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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 which 
attributed to the Company’s shareholders (excluded other comprehensive income) 
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 2018), and 
measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as 
net realizable value in TAS 2 (Revised 2018) or value in use in TAS 36 (Revised 2018). 

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. 
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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. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to 
accounting estimates are recognized prospectively. 

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 
 2019 2018 2019 2018 

Cash on hand 1,076,237 1,088,186 560,000 641,365
Bank deposits in savings and  
current accounts 1,953,136,148 2,291,919,733 1,848,616,801 2,221,978,524

Cheque on hand 2,908,538 3,724,079 - 990,500
Time deposits with maturity  
not more than 3 months  
(interest rates 1.13 - 1.50% p.a.) 1,550,002,016 3,220,002,016 1,550,002,016 3,220,002,016
 3,507,122,939 5,516,734,014 3,399,178,817 5,443,612,405

4.2 Purchases of property, plant and equipment for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial Statements 
Separate  

Financial Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Payables-Assets acquisition 
brought forward 13,054,307 33,785,219 13,054,307 18,077,294

Add Purchases of fixed assets 135,704,837 203,573,472 115,590,480 158,138,486
Less  Purchases of fixed assets 

under finance lease  
agreements (3,606,900) (2,308,660) - (383,060)

Less  Cash payments (136,502,943) (221,995,724) (122,895,485) (162,778,413)
Payables - Assets acquisition 
carried forward 8,649,301 13,054,307 5,749,302 13,054,307
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Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial Statements 
Separate  

Financial Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Liabilities under finance lease  
agreements (including current
portion) 

Balance brought forward 9,956,378 15,643,133 4,307,787 8,129,465
Add Purchases of fixed assets 

under finance lease  
agreements 3,606,900 2,308,660 - 383,060

Less Cash payments (6,743,306) (7,995,415) (2,556,220) (4,204,738)
Balance carried forward 6,819,972 9,956,378 1,751,567 4,307,787

4.3 The cash flows from bank overdrafts and short-term borrowings from financial 
institutions for the year ended December 31, are as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Bank overdrafts and short-term borrowings from 35,332,981  9,460,963 
financial institutions as at January 1,    -  - 

Add Cash received 55,719,676  26,364,644 -  - 
Less Unrealized loss on foreign exchange rate (66,340)  (492,626) -  - 
Bank overdrafts and short-term borrowings from    
financial institutions as at Decmber 31, 90,986,317  35,332,981 -  - 

5. CURRENT  INVESTMENTS 

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

 Maturity  Interest rate Consolidated
 Date (percentage per annum) Financial Statements 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Time deposits at banks Maturity date over  
3 months but less than 1 year 1 - 1.75 1 - 1.53 2,675,452,137 175,324,495

 Maturity  Interest rate Separate
 Date (percentage per annum) Financial Statements 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Time deposits at banks Maturity date over    
 3 months but less than 1 year 1.50 - 1.75 - 2,500,000,000 - 
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6. TRADE  AND  OTHER  CURRENT  RECEIVABLES  

6.1 Trade and other current receivables as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Trade receivables 499,156,471 345,204,938 527,842,987 359,562,438
Other receivables 4,563,176 11,147,592 5,562,849 12,469,832
Prepaid expenses 43,668,929 47,161,160 36,011,805 38,703,003
Accrued income  11,517,968 5,970,000 10,383,065 5,570,024
Advance payments 219,634 471,516 - 83,850
Advance payment for bidding - 9,283,447 - 9,283,447

 559,126,178 419,238,653 579,800,706 425,672,594

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

Unit : Baht 
Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Number of trade receivables 341 349 165 135 

Other companies 
Current 452,184,894 335,514,814 418,390,945 277,643,779 
Overdue 

Less than or up to 3 months 48,191,907 13,704,851 45,616,809 12,880,620 
More than 3 months up to 6 months - 144,000 - - 
More than 6 months up to 12 months - - - - 
More than 12 months 23,317,419 24,647,107 22,428,325 23,718,513 
 523,694,220 374,010,772 486,436,079 314,242,912 

Related companies   
Current 4,518,688 134,966 69,574,251 62,875,318 
Overdue 
    Less than or up to 3 months - - - 10,456,414 

 4,518,688 134,966 69,574,251 73,331,732 
 528,212,908 374,145,738 556,010,330 387,574,644 
Less Allowance for doubtful  
 accounts (29,056,437) (28,940,800) (28,167,343) (28,012,206)

 499,156,471 345,204,938 527,842,987 359,562,438 
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7. INVENTORIES 

Inventories as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Finished products 737,054,202 799,825,990 536,713,936 606,891,684
Work in process 10,486,150 47,576,954 14,745,244 23,901,807
Raw materials 849,378,524 1,233,957,109 846,810,181 1,231,289,184
Supplies 64,017,585 65,509,855 53,193,167 54,711,439
Goods in transit 95,230,798 202,583,378 88,237,650 196,006,498

 1,756,167,259 2,349,453,286 1,539,700,178 2,112,800,612
Less  Allowance for diminution 

in value of  inventories (612,513) (2,167,183) (612,513) (2,167,183)
 1,755,554,746 2,347,286,103 1,539,087,665 2,110,633,429

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the consolidated financial 
statements for the years ended December 31, 2019 and 2018 are Baht 6,976.97 million and 
Baht 7,994.75 million, respectively.  

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the separate financial 
statements for the years ended December 31, 2019 and 2018 are Baht 6,631.01 million and 
Baht 7,774.93 million, respectively. 

For the years ended December 31, 2019 and 2018, cost of inventories of the Company and its 
subsidiaries recognized the reversal of loss on diminution in value of inventories of
Baht (1.55) million and Baht (5.34) million, respectively, as costs of the sales of goods in the 
consolidated financial statements. 

For the years ended December 31, 2019 and 2018, cost of inventories of the Company 
recognized the reversal loss diminution in value of inventories of Baht (1.55) million and         
Baht (5.07) million, respectively, as costs of the sales of goods in the separate financial 
statements. 

As at December 31, 2019 and 2018, inventories in the consolidated financial statement 
included inventories which were under obligation that the Company and a subsidiary have to 
delivery of fertilizer to the holders of the delivery orders (the “fertilizer notes”) which have been 
issued by the Company and a subsidiary to their customers of Baht 184.96 million and                 
Baht 254.83 million, respectively (see Note 15). 

As at December 31, 2019 and 2018, inventories in the separate financial statement included 
inventories which were under obligation that the Company has to delivery of fertilizer to                 
the holders of the fertilizer notes which have been issued by the company to its customers of      
Baht 171.77 million and Baht 240.15 million, respectively (see Note 15). 
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8. INVESTMENT  PROPERTIES 

Investment properties are as follows: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2019  
  Unit : Baht

 Balances as at Increases Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2019  2019 

Cost : 
Land  29,212,697 - - 29,212,697
Less Allowance for impairment (3,402,417) - 3,402,417 - 

Investment properties 25,810,280 29,212,697

Fair value 89,590,250 57,297,000

As at December 31, 2018  
  Unit : Baht

 Balances as at Increases Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2018  2018 

Cost : 
Land  29,212,697 - - 29,212,697
Less Allowance for impairment (3,402,417) - - (3,402,417)

Investment properties 25,810,280 25,810,280

Fair value 89,590,250 89,590,250

Separate Financial Statements 

As at December 31, 2019  
  Unit : Baht

 Balances as at Increases Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2019  2019 

Cost : 
Land  39,527,022 - - 39,527,022
Less Allowance for impairment (3,402,417) - 3,402,417 - 

Investment properties 36,124,605 39,527,022

Fair value 425,002,217 392,708,967
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Separate Financial Statements (Continued)

As at December 31, 2018  
  Unit : Baht

 Balances as at Increases Decreases Balances as at
 January 1,  December 31,
 2018  2018 

Cost : 
Land 39,527,022 - - 39,527,022
Less Allowance for impairment (3,402,417) - - (3,402,417)

Investment properties 36,124,605 36,124,605

Fair value 425,022,217 425,002,217

As at December 31, 2019 and 2018, investment properties in the consolidate financial 
statements represent non-operating land. 

As at December 31, 2019 and 2018, investment properties in the separate financial 
statements represent land that is leased to a related party and non-operating land. 

The fair value of investment properties is determined by an independent appraiser who 
has been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (Thailand). 

9. PROPERTY,  PLANT  AND  EQUIPMENT

Property, plant and equipment, consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2019  
Unit : Baht

 Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Exchange  Balances as at
 January 1,  (out) differences December 31,
 2019 on translation 2019 

of financial 
statements of 

foreign 
subsidiary

Cost : 
Land  293,349,876 - - - - 293,349,876 
Land improvements 159,375,378 - (185,952) 1,331,645 (1,726,981) 158,794,090 
Buildings 1,892,720,385 1,944,483 (127,759) (1,728,955) (8,286,929)  1,884,521,225 
Machinery and equipment 2,368,053,530 9,046,724 (50,883,338) 52,635,724 (3,772,491)  2,375,080,149 
Furniture and office equipment  427,210,427 9,216,061 (8,986,245) 20,860,888 (2,478,507)  445,822,624 
Vehicles 179,844,083 6,971,433 (15,609,108) 6,567,660  (300,260)  177,473,808 

Total cost 5,320,553,679 27,178,701 (75,792,402) 79,666,962 (16,565,168)  5,335,041,772 

Accumulated depreciation : 
Land improvements (74,036,464) (5,639,934) 1,896 (394,959) 125,265  (79,944,196)
Buildings  (1,416,082,443) (43,872,678) 46,585 780,427  888,204  (1,458,239,905)
Machinery and equipment (1,672,074,446) (139,964,383) 50,113,379 (163,978) 575,126  (1,761,514,302)
Furniture and office equipment  (261,968,046) (45,017,916) 8,105,643 (221,490) 825,305  (298,276,504)
Vehicles (123,985,581) (16,901,722) 13,473,557 - 48,931  (127,364,815)

Total accumulated depreciation (3,548,146,980) (251,396,633) 71,741,060 - 2,462,831  (3,725,339,722)

Building under construction and 
equipment under installation 63,612,887 108,526,136 (31,030) (79,666,962) - 92,441,031 

Property, plant and equipment 1,836,019,586      1,702,143,081 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 

As at December 31, 2018  

Unit : Baht

 Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Exchange  Balances as at

 January 1,  (out) differences December 31,

 2018 on translation 2018 

of financial 

statements of 

foreign 

subsidiary

Cost : 

Land  293,349,876 - - - - 293,349,876 

Land improvements 77,884,837 68,238 (137,176) 81,614,458 (54,979) 159,375,378 

Buildings 1,915,568,913 - (4,573,437) (17,221,836) (1,053,255)  1,892,720,385 

Machinery and equipment 2,139,831,420 17,840,897 (34,749,799) 245,252,639 (121,627)  2,368,053,530 

Furniture and office equipment  360,176,943 14,787,213 (2,269,451) 54,626,697 (110,975)  427,210,427 

Vehicles 177,951,985 8,442,561 (13,147,084) 6,606,539  (9,918)  179,844,083 

Total cost 4,964,763,974 41,138,909 (54,876,947) 370,878,497 (1,350,754)  5,320,553,679 

Accumulated depreciation : 

Land improvements (72,178,143) (1,863,170) 3,458 - 1,391  (74,036,464)

Buildings  (1,365,107,341) (55,430,313) 4,432,186 -  23,025  (1,416,082,443)

Machinery and equipment (1,594,079,014) (112,236,870) 34,230,400 - 11,038  (1,672,074,446)

Furniture and office equipment  (225,665,426) (37,934,266) 1,615,254 - 16,392  (261,968,046)

Vehicles (116,614,421) (17,665,035) 10,293,220 - 655  (123,985,581)

Total accumulated depreciation (3,373,644,345) (225,129,654) 50,574,518 - 52,501  (3,548,146,980)

Building under construction and 

equipment under installation 270,504,360 143,439,060 (2,887,688) (347,287,653) (155,192) 63,612,887 

Machinery in transit 4,608,797 18,995,503 (13,525) (23,590,844)  69 - 

Property, plant and equipment 1,866,232,786      1,836,019,586 

Depreciation for the years ended December 31, 

2019     251,396,633 

2018     225,129,654 

Gross carrying amount of plant and equipment which

are fully depreciated and still in use as at December 31,

2019     2,804,152,925 

2018     2,736,536,281 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2019  

   Unit : Baht

 Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at

 January 1,  (out) December 31, 

 2019  2019 

Cost : 

Land  261,479,164 - - - 261,479,164 

Land improvements 127,519,506 - - - 127,519,506 

Buildings 1,576,521,945 - - 1,033,749 1,577,555,694 

Machinery and equipment 2,209,744,117 6,370,077 (48,452,666) 51,071,970 2,218,733,498 

Furniture and office equipment  381,023,177 7,496,084 (7,785,158) 20,163,967 400,898,070 

Vehicles 135,894,513 1,795,533 (7,119,081) 6,567,660 137,138,625 

Total cost 4,692,182,422 15,661,694 (63,356,905) 78,837,346 4,723,324,557 

Accumulated depreciation : 

Land improvements (66,301,313) (3,404,450) - - (69,705,763)

Buildings  (1,219,501,059) (33,972,682) - - (1,253,473,741)

Machinery and equipment (1,574,202,718) (131,448,936) 47,682,776 - (1,657,968,878)

Furniture and office equipment  (243,985,349) (34,624,198) 7,044,346 - (271,565,201)

Vehicles (94,773,000) (11,704,876) 5,323,543 - (101,154,333)

Total accumulated depreciation (3,198,763,439) (215,155,142) 60,050,665 - (3,353,867,916)

Building under construction and 

equipment under installation 63,270,215 99,928,786 - (78,837,346) 84,361,655

Property, plant and equipment 1,556,689,198  1,453,818,296 
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Separate Financial  Statements (Continued) 

As at December 31, 2018  

   Unit : Baht

 Balances as at Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at

 January 1,  (out) December 31, 

 2018  2018 

Cost : 

Land  261,479,164 - - - 261,479,164 

Land improvements 69,721,861 - - 57,797,645 127,519,506 

Buildings 1,564,045,648 - (4,558,878) 17,035,175 1,576,521,945 

Machinery and equipment 2,033,467,492 13,783,819 (34,504,437) 196,997,243 2,209,744,117 

Furniture and office equipment  340,897,166 5,623,369 (1,367,124) 35,869,766 381,023,177 

Vehicles 135,095,513 3,573,500 (8,124,500) 5,350,000 135,894,513 

Total cost 4,404,706,844 22,980,688 (48,554,939) 313,049,829 4,692,182,422 

Accumulated depreciation : 

Land improvements (65,503,221) (798,092) - - (66,301,313)

Buildings  (1,180,266,651) (43,666,594) 4,432,186 - (1,219,501,059)

Machinery and equipment (1,502,652,895) (105,534,866) 33,985,043 - (1,574,202,718)

Furniture and office equipment  (214,160,567) (31,171,372) 1,346,590 - (243,985,349)

Vehicles (87,140,116) (13,301,209) 5,668,325 - (94,773,000)

Total accumulated depreciation (3,049,723,450) (194,472,133) 45,432,144 - (3,198,763,439)

Building under construction and 

equipment under installation 236,553,450 116,425,510 - (289,708,745) 63,270,215

Machinery in transit 4,608,796 18,732,288 - (23,341,084) - 

Property, plant and equipment 1,596,145,640  1,556,689,198

Depreciation for the years ended December 31,

2019    215,155,142 

2018    194,472,133 

Gross carrying amount of plant and equipment which 

are fully depreciated and still in use as at December 31, 

2019    2,510,200,510 

2018    2,441,608,871 
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As at December 31, 2019 and 2018, the Company used certain lands, land improvements and 
buildings as collateral with a financial institute for guarantee credit facilities which have 
total net book values of Baht 467.12 million and Baht 495.56 million, respectively.  
(see Note 27.3) 

As at December 31, 2019 and 2018, land and buildings of a subsidiary are used as 
collateral with a financial institute for guarantee credit facilities, which has the same 
amount of total net book values of Baht 21.56 million. (see Notes 13 and 27.3) 

As at December 31, 2019 and 2018, 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 
2019 2018 2019 2018 

Cost - assets under finance lease agreement 20,415,294 32,102,166 4,876,699 16,272,726
Less  Accumulated depreciation (10,034,262) (15,477,843) (2,055,189) (8,885,956)
Net book value 10,381,032 16,624,323 2,821,510 7,386,770

10. LEASEHOLD  RIGHT 

Leasehold right as at December 31, consists of the following: 
As at December 31, 2019

Unit : Baht 
Consolidated Financial Statement 

Balance as at Increases  Exchange  Balance as at 
January 1,   differences December 31, 

2019  on translation 2019 
of financial 

statements of 
foreign 

subsidiary 
Cost : 

Leasehold right for land 84,268,956 - (6,038,694) 78,230,262
Total Cost 84,268,956 - (6,038,694) 78,230,262

Accumulated amortization :
Leasehold right for land (3,760,490) (1,705,605) 330,926 (5,135,169)

Total Accumulated amortization (3,760,490) (1,705,605) 330,926 (5,135,169)
Leasehold right 80,508,466   73,095,093
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As at December 31, 2018
Unit : Baht 

Consolidated Financial Statement 
Balance as at Increases  Exchange  Balance as at 

January 1,   differences December 31, 
2018  on translation 2018 

of financial 
statements of 

foreign 
subsidiary 

Cost : 
Leasehold right for land 84,901,907 - (632,951) 84,268,956

Total Cost 84,901,907 - (632,951) 84,268,956

Accumulated amortization :
Leasehold right for land (2,004,363) (1,775,261) 19,134 (3,760,490)

Total Accumulated amortization (2,004,363) (1,775,261) 19,134 (3,760,490)
Leasehold right 82,897,544   80,508,466

Amortization for the years ended December 31, 
2019   1,705,605

2018   1,775,261

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, consists of the following: 

Consolidated Financial Statements 
As at December 31, 2019

Unit : Baht
 Balance  Increase Total  Amortization Exchange  Balance  

 as at  differences as at  

 January 1, on translation December 31,

 2019 of financial 2019 

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 1,355,129  -  1,355,129 (731,658) (70,748)  552,723 

 547,255,886 -  547,255,886 (731,658) (70,748)  546,453,480 
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Consolidated Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2018 

Unit : Baht 
 Balance  Increase Total  Amortization Exchange  Balance  

 as at  differences as at  
 January 1, on translation December 31,
 2018 of financial 2018 

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 1,663,924  139,239  1,803,163 (436,331) (11,703)  1,355,129 

 547,564,681 139,239  547,703,920 (436,331) (11,703)  547,255,886 

Amortization for the years ended December 31,
2019   731,658 
2018   436,331 

Separate Financial Statements 
As at December 31, 2019

Unit : Baht
 Balance  Increase  Total  Amortization Balance  

 as at  as at  
 January 1, December 31,
 2019 2019 

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, 2018 
Unit : Baht

 Balance  Increase  Total  Amortization Balance  
 as at  as at  
 January 1, December 31,
 2018 2018 

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,
2019   - 

2018   - 

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 14, 2020 and January 21, 2019, the appraisal values of the fair value of such 
right as at January 2, 2020 and January 2, 2019, respectively, by using the Relief from 
Royalty Method are higher than the carrying values. 

For the years ended December 31, 2019 and 2018, sale under these trademarks were 
approximately 95% and 97% of the Company’s total revenue from sales, respectively.  
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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 
2019 2018 2019 2018 

Deferred tax assets 39,983,199 36,561,545 33,622,760 31,898,209
Deferred tax liabilities 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

Movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, are as 
follows: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2019  

Unit : Baht

 Balances  Recognized in Recognized in Balances  

 as at profit or loss Other as at 

 January 1, Comprehensive December 31,

 2019 Income (loss) 2019 

Allowance for doubtful accounts 5,788,160 23,127 - 5,811,287 

Allowance for diminution in value of  inventories 433,437 (310,934) - 122,503 

Provision for sale promotions 4,160,681 (2,460,681) - 1,700,000 

Allowance for impairment of investment properties 680,483 (680,483) - - 

Provision for employee benefit  25,498,784 3,076,130 3,774,495 32,349,409 

Total deferred tax assets  36,561,545 (352,841) 3,774,495 39,983,199 

Gain on fair value adjustment from investment in 

a subsidiary to an associate 7,428,428 - - 7,428,428 

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151 - - 109,180,151 

Total deferred tax liabilities 116,608,579 - - 116,608,579 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 

As at December 31, 2018  
Unit : Baht

 Balances  Recognized in Recognized in Balances  
 as at profit or loss Other as at 
 January 1, Comprehensive December 31,
 2018 Income (loss) 2018 

Allowance for doubtful accounts 7,056,397 (1,268,237) - 5,788,160 
Allowance for diminution in value of  inventories 1,501,474 (1,068,037) - 433,437 
Provision for sale promotions 8,648,764 (4,488,083) - 4,160,681 
Allowance for impairment of investment properties 680,483 - - 680,483 
Provision for employee benefit  23,536,487 2,584,812 (622,515) 25,498,784 
Deferred benefits for energy saving 1,561,059 (1,561,059) - - 

Total deferred tax assets  42,984,664 (5,800,604) (622,515) 36,561,545 

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 

Separate Financial Statements 

As at December 31, 2019  
Unit : Baht

 Balances  Recognized in Recognized in Balances  
 as at profit or loss Other as at 
 January 1, Comprehensive December 31,
 2019 Income (loss) 2019 

Allowance for doubtful accounts 5,602,441 31,027 - 5,633,468 
Allowance for diminution in value of inventories 433,437 (310,934) - 122,503 
Provision for sale promotions 4,160,681 (2,460,681) - 1,700,000 
Allowance for impairment of investment properties 680,483 (680,483) - - 
Provision for employee benefit 21,021,167 1,801,987 3,343,635 26,166,789 

Total deferred tax assets  31,898,209 (1,619,084) 3,343,635 33,622,760 

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, 2018  
Unit : Baht

 Balances  Recognized in Recognized in Balances  
 as at profit or loss Other as at 
 January 1, Comprehensive December 31,
 2018 Income (loss) 2018 

Allowance for doubtful accounts 6,856,358 (1,253,917) - 5,602,441 
Allowance for diminution in value of inventories 1,447,559 (1,014,122) - 433,437 
Provision for sale promotions 8,648,764 (4,488,083) - 4,160,681 
Allowance for impairment of investment properties 680,483 - - 680,483 
Provision for employee benefit 18,538,888 3,394,715 (912,436) 21,021,167 
Deferred benefit for energy saving 1,561,059 (1,561,059) - - 

Total deferred tax assets  37,733,111 (4,922,466) (912,436) 31,898,209 

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151 - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 109,180,151 - - 109,180,151 
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For the years ended December 31, 2019 and 2018, 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, 2019 and 2018, the foreign subsidiary applied the tax 
rate of each country for calculating tax expense and deferred income tax. 

Tax expense for the year ended December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
Consolidated  Separate 

Financial Statements Financial Statements 
2019 2018 2019 2018 

Current tax expense 
in respect of the current period 248,334,264 348,610,414 236,811,503 337,836,489

Deferred taxes relating to   
temporary differences 352,841 5,800,604 1,619,084 4,922,466

Tax expense 248,687,105 354,411,018 238,430,587 342,758,955

Income tax relating to the components 
of other comprehensive income (loss) 

Deferred tax relating to actuarial  
gains (loss)  3,774,495 (622,515) 3,343,635 (912,436)

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 
2019 2018 2019 2018 

Profit before tax expense 1,188,066,500 1,703,955,057 1,238,615,426 1,751,929,768 
Income tax calculated at 20% 237,613,300 340,791,011 247,723,085 350,385,954
Effect of transactions that are not    

taxable income and expenses 11,073,805 13,620,007 (9,292,498) (7,626,999)
Tax expense per the statement   

of comprehensive income 248,687,105 354,411,018 238,430,587 342,758,955
Tax income (tax expense) relating to the

origination and reversal of temporary 
differences (352,841) (5,800,604) (1,619,084) (4,922,466)

Income tax per income tax return form 248,334,264 348,610,414 236,811,503 337,836,489

% % % % 
Effective tax rate 20.90 20.46 19.12 19.28 
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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 
2019 2018 2019 2018 

Bank overdraft and short-term    
borrowings from financial institutions  90,986,317 35,332,981 - - 

As at December 31, 2019 and 2018, a subsidiary entered bank overdraft from financial 
institution with carried interest rate Minimum Overdraft Rate (MOR), which mortgaged by 
land and buildings (see Note 9). 

As at December 31, 2019, a subsidiary has credit lines from foreign institutions for short-term 
borrowings and other facilities with interest rate during 2.31% - 2.36% per annum and 
guaranteed by the Company (2018 : nil) (see Note 27.5).  

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 
 2019 2018 2019 2018 

Trade payables 157,152,637 253,037,189 131,895,187 228,043,094
Other payables 62,434,138 64,255,653 58,208,826 63,184,451
Accrued dividends  2,331,815 2,279,637 2,331,815 2,279,637
Accrued expenses  134,494,174 154,169,680 106,425,854 129,132,344
Advance received from customers 

(see Note 15) 74,217,382 149,164,981 74,175,585 149,163,125
Deferred sales (see Note 15) 110,745,759 105,661,865 97,592,215 90,988,014

 541,375,905 728,569,005 470,629,482 662,790,665

15. DEFERRED  SALES  AND  ADVANCE  RECEIVED  FROM  CUSTOMERS  

Deferred sales and advance received from customers represent obligations that the Company 
and a subsidiary have to deliver fertilizer to the holders of the delivery orders (the “fertilizer 
notes”) which have been issued by the Company and a subsidiary to their customers. 

Deferred sales represent the issued fertilizer notes which have not yet been delivered fertilizer 
and not yet been received the payment. The Company and a subsidiary 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 and a subsidiary 
are unable to cancel the undelivered fertilizer notes. 



Annual Report 2019 211      

- 26 - 

While inventories in the consolidated and separate financial statements as at December 31, 
2019 and 2018 included inventories which were under the obligations that the Company and 
a subsidiary issued fertilizer notes or received payments from customers but the fertilizer 
has not been delivered (see Note 7). The Company and a subsidiary have recorded such 
transactions as “Advance received from customers” and “Deferred sales”, respectively (see 
Note 14).  

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  

2019 2018 2019 2018 

Not later than one year 4,038,430 5,800,968 3,809,517 5,424,023 
Later than one year and not later than five years 3,153,172 4,718,941 3,010,455 4,532,355

7,191,602 10,519,909 6,819,972 9,956,378
Less  Deferred interest (371,630) (563,531) - - 
Present value of minimum lease payments 6,819,972 9,956,378 6,819,972 9,956,378

2019 2018 
Presented in the statements of financial position as follows: 

Current portion of liabilities under finance lease agreements 3,809,517 5,424,023
Liabilities under finance lease agreements  3,010,455 4,532,355 

6,819,972 9,956,378

Separate Financial Statements 
Unit : Baht

 Minimum  Present value of minimum 
lease payments lease payments  

2019 2018 2019 2018 

Not later than one year 1,226,546 2,710,940 1,177,068 2,556,382 
Later than one year and not later than five years 609,001 1,821,315 574,499 1,751,405 
 1,835,547 4,532,255 1,751,567 4,307,787 
Less  Deferred interest (83,980) (224,468) - - 
Present value of minimum lease payments 1,751,567 4,307,787 1,751,567 4,307,787 

2019 2018 
Presented in the statements of financial position as follows:

Current portion of liabilities under finance lease agreements  1,177,068 2,556,382 
Liabilities under finance lease agreements  574,499 1,751,405 

1,751,567 4,307,787 
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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. 

Unit : Baht
Consolidated Separate  

Financial Statements Financial  Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Presented in the statements of financial
position as follows: 

Current provision for employee benefit 19,519,679 12,293,544 11,610,600 7,762,812 
Non-current provision for employee  

benefit 153,837,968 123,634,686 130,833,946 105,105,834
Total 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646

Amounts recognized in the statements of 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 
 2019 2018 2019 2018 

Current service cost 26,998,180 24,557,628 20,279,267 22,567,589 
Interest cost 1,712,457 2,855,965 1,373,119 2,168,796 
Actuarial (gains) loss 18,872,474 (3,112,577) 16,718,176 (4,562,180)

47,583,111 24,301,016 38,370,562 20,174,205

Movements in provision for employee benefit for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial  Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Beginning provision for employee benefit  135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449 
Current service cost 26,998,180 24,557,628 20,279,267 22,567,589 
Interest cost 1,712,457 2,855,965 1,373,119 2,168,796 
Actuarial (gains) loss 18,872,474 (3,112,577) 16,718,176 (4,562,180)
Benefit paid (10,153,694) (19,341,228) (8,794,662) (13,286,008)

Ending provision for employee benefit 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646
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The principal actuarial assumptions used to calculate the provision for employee benefit as at 
December 31, are as follows: 

 Consolidated and Separate  
 Financial Statements 
 2019 2018 
 (% p.a.) (% p.a.) 

Discount rate  1.50 2.75 
Turnover rate 0 - 6 0 - 6 
 Depend on range of Depend on range of 

employee age employee age
Salary increasing rate 4 - 5 0 - 6 
Gold price rate 22,000 19,500 
Future gold price growth 3 3 

The sensitivity analysis of the above actuarial assumptions impacted in present value of 
the provision for employee benefit as at December 31, 2019 are as follows: 

Unit : Million Baht 
 Consolidated Separate 
 Financial Statements Financial Statements

Discount rate   
Discount rate, decrease of 0.5 percent 12.59 10.97 
Discount rate, increase of 0.5 percent (11.11) (9.63) 

Turnover rates   
Turnover rates, decrease of 1 percent 12.84 11.21 
Turnover rates, increase of 1 percent (10.60) (9.18)

Salary increasing rates   
Salary growth rates, decrease of 1 percent (10.35) (8.96) 
Salary growth rates, increase of 1 percent 13.55 11.83 

Future gold price rate   
Gold price growth rates, decrease of 1 percent (11.58) (10.07)
Gold price growth rates, increase of 1 percent 11.70 10.18

On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving 
the draft of a new Labor Protection Act, which is in the process of being announced in the 
Royal Gazette. The new Labor Protection Act stipulates additional legal severance pay 
rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or 
more. Such employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last 
400 days, based on the final wage rate. The management of the Company judgmentally 
considered that the plan amendment has occurred and recognized past service cost as an 
expense when the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft 
of a new Labor Protection Act. The Company have recorded the effect of such plan 
amendment and already recognized past service cost as an expense of Baht 10.88 million 
in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018. 

Subsequently, on April 5, 2019, the Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 has been 
announced in the Royal Gazette which will be effective after 30 days from the date 
announced in Royal Gazette. 



รายงานประจ�าปี 2562214      

- 29 - 

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, 2019 and 2018, the Company’s contribution and 
subsidiaries’ contribution to provident fund which were recorded as expenses in the 
consolidated financial statements in amounts of Baht 15.45 million and Baht 16.11 
million, respectively. 

For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company’s contribution to provident 
fund which was recorded as expenses in the separate financial statements in amounts of 
Baht 12.65 million and Baht 13.19 million, respectively. 

19. OTHER  INCOME

Other income for the years ended December 31, consists of the following: 

Unit : Baht
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial Statements 
 2019 2018 2019 2018 

Interest income   71,406,577 57,608,905 68,776,945 55,371,780 
Rental income 5,852,205 6,242,138 19,079,875 19,467,115 
Dividend income   - - 21,124,976 18,387,440 
Gain on sale of property, plant and  

equipment 1,411,395 4,936,314 - 2,868,399 
Gain on foreign exchange rate-net 8,968,822 41,014,040 9,161,830 44,400,751 
Others  18,739,258 25,615,772 18,625,931 26,258,335 
 106,378,257 135,417,169 136,769,557 166,753,820 

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 
 2019 2018 2019 2018 

Changes in finished goods 
and work in process 99,862,592 88,135,552 79,334,312 222,592,434 

Cost of finished goods purchased 139,543,240 327,183,362 - - 
Raw materials used 5,995,780,925 6,860,255,935 5,833,029,853 6,855,974,668 
Employee benefit expenses 510,481,061 513,335,315 416,102,401 426,793,276 
Depreciation and amortization 253,833,896 227,341,246 215,155,142 194,472,133 
Reversal of loss on diminution

in value of inventories (1,554,670) (5,340,188) (1,554,670) (5,070,613) 
Doubtful accounts (reversal) 115,637 (6,341,186) 155,137 (6,269,585) 
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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 
2019 2018 2019 2018 

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. 

24. DIVIDENDS 

On March 28, 2019, 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 2018. Such dividends were subsequently paid in April 2019. 

On March 29, 2018, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 
to pay dividends to shareholders at Baht 2.00 per share, totaling Baht 1,169.43 million as an 
appropriation of net profit for 2017. Such dividends were subsequently paid in April 2018. 
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The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to distribute 
annual dividends for the year 2018 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : 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 18, 2019 3.00 19,125,000  18,375,000  37,500,000 
MC Agro-Chemicals         

Company Limited April 24, 2019 4.00 1,999,976  24  2,000,000 
   21,124,976  18,375,024  39,500,000 

The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to 
distribute annual dividends for the year 2017 to ordinary shareholders as follows: 

Unit :  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 March 30, 2018 2.10 13,387,500  12,862,500  26,250,000 
MC Agro-Chemicals         

Company Limited March 30, 2018 10.00 4,999,940  60  5,000,000 
   18,387,440  12,862,560  31,250,000 

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, 2019 
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 Associate 200,000,000 49.00 98,000,000 136,568,733 - 

As at December 31, 2018 
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 Associate 200,000,000 49.00 98,000,000 136,247,216 - 

Aggregate information of an associate that is not individually material 
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Share of profit from investment in an associate for the years ended 
December 31, consist of the following: 

Unit : Baht
Consolidated 

 Financial Statements 
2019 2018

Share of profit from investment in an associate 321,517  285,587 

25.1.2 Investments in subsidiaries 
Unit : Thousand Baht 

Company name Type of business Relationship Paid-up capital Ownership % Cost 

    (Direct and Indirect)

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

SUBSIDIARIES  

N.I.M. Company Limited Leased out tank yard    

 for containing chemical Subsidiary 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750 63,750

MC Agro-Chemicals  Manufacture, import   

Company Limited and distribute  

 agriculture chemicals Subsidiary 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999 49,999

TCCC Myanmar Limited  Manufacture, import   

 and distribute various  

 chemical fertilizer  

 compound Subsidiary 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106 439,106

  552,855 552,855

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
2019 2018 2019 2018 

Trade receivables 
Sojitz Corporation Group Major shareholder - 134,966 - - 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 65,055,563 73,331,732
Atlas Fertilizer Corporation Related Company 4,518,688 - 4,518,688 - 

 4,518,688 134,966 69,574,251 73,331,732

Other receivables       
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 717,691 552,010
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 45,514 86,567
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 512,824 711,637
  - - 1,276,029 1,350,214

Trade payables
Sojitz Corporation Group Major shareholder 2,882,687 6,523,205 - - 

Other payables
Metro Systems Corporation Public   
  Company Limited Related Company 215,659 216,729 197,469 198,539

Other current liabilities
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - - 17,186
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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 
2019 2018  2019 2018 

Revenues from sales and services 
Sojitz Corporation Group Major shareholder 3,690,425 7,895,169 - - 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 156,427,870 252,876,594 
Atlas Fertilizer Corporation Related Company 4,549,578 - 4,549,578 - 

 8,240,003 7,895,169 160,977,448 252,876,594 
Other income 

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 14,512,430 14,318,447 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 30,374 69,788 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 2,530,521 2,938,308 
  - - 17,073,325 17,326,543 

Dividend income  
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 19,125,000 13,387,500 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 1,999,976 4,999,940 
  - - 21,124,976 18,387,440 

Purchases
Sojitz Corporation Group Major shareholder 9,622,067 12,948,760 - - 

Purchase assets 
Metro Systems Corporation Public 
  Company Limited Related Company 3,384,450 - 3,384,450 - 

Other expenses
Metro Systems Corporation Public       
  Company Limited Related Company 2,437,600 2,432,600 2,215,600 2,226,600

Managements’ remuneration Directors 36,530,711 36,208,779 36,008,711 35,836,779 

Purchases and sales with subsidiaries and Sojitz Corporation Group, terms and prices 
are those agreed upon by the buyer and the seller based on market prices. 

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. 
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27. COMMITMENTS  AND  CONTINGENT  LIABILITIES 

27.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 
2019 and 2018, of Baht 15.21 million and Baht 37.29 million, respectively. 

 A foreign subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 
2018, of USD 0.01 million (or equivalent Baht 0.34 million) (2019: nil). 

 A subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 2019 
of Baht 7.25 million (2018: 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 
2019 2018  2019 2018 

Not later than one year 24,248,181 39,520,048 16,055,060 29,975,693 
Later than one year but not     
later five years 21,617,044 25,165,112 20,757,478 25,049,612 

 45,865,225 64,685,160 36,812,538 55,025,305 

For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries 
recognized rental fees from operating lease agreements of Baht 39.40 million and 
Baht 57.71 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the 
separate financial statements of Baht 30.92 million and Baht 41.57 million, respectively. 

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, 2019 and 2018, the unused credit facilities, consist of: 

Unit : Million 
  Consolidated   Separate 
   Financial Statements  Financial Statements 
 Currency 2019 2018 2019  2018 

Credit facilities* Baht  11,623.62 11,627.23 11,426.96 11,466.53
 USD  39.50 30.00 30.00 30.00
Credit facility for forward     

exchange contracts Baht 2,656.77 2,483.13 2,636.77 2,466.08
 USD  166.24 167.54 159.66 162.24

Letter of guarantee       Baht 91.34 91.34 91.34 91.34

As at December 31, 2019 and 2018, credit facilities of the Company and its 
subsidiaries pledged by land and buildings (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. 
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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 
2019 2018  2019 2018 

Letters of guarantee for electricity 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500 

27.5 As at December 31, 2019, the Company has commitment for being as a guarantor of 
short-term borrowings and other facilities for a subsidiary of USD 12.00 million or 
equivalent Baht 363.98 Million (2018 : nil) (see Note 13). 

 As at December 31, 2019, the Company has commitment for being as a guarantor 
for a subsidiary in order to purchase of raw materials and single fertilizer of USD 
3.09 million (or equivalent to Baht 95.07 million) (2018 : nil). 

27.6 As at December 31, 2019 and 2018, the Company has commitment with a bank 
regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 6.35 million (or equivalent 
to Baht 192.61 million) and USD 1.62 million (or equivalent to Baht 52.82 million), 
respectively. 

As at December 31, 2019 and 2018, a subsidiary have commitment with a bank 
regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 0.04 million (or 
equivalent to Baht 1.15 million) and USD 0.07 million (or equivalent to Baht 2.31 
million), respectively. 

28. BUSINESS  SEGMENT  INFORMATION 

The Company’s main business is to manufacture, import, export and distribute various 
chemical fertilizer compound. The subsidiaries’ main businesses are to manufacture, import 
and distribute various chemical fertilizer compound, solvents, industrial chemical, rental 
services and others. 
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For the year ended December 31, 2019, the business segment information of the Company 
and its subsidiaries classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
 Recognized  Recognized  Revenues and Total  Assets 
 at the  over time other comprehensive employed 
 point of time  income income (loss) 

Fertilizer section 
- Revenues from sales  8,598,866,025 - 8,598,866,025  
- Other income 49,875,127 87,867,765 137,742,892 
 8,648,741,152 87,867,765 8,736,608,917 1,120,382,528 11,122,513,834
Rental services section      
- Revenues from service - 112,222,837 112,222,837 
- Other income 3,790,032 2,494,408 6,284,440   
 3,790,032 114,717,245 118,507,277 42,285,138 237,546,947 
Others section     
- Revenues from sales  238,447,157 21,484,222 259,931,379   
- Other income 973,592 147,234 1,120,826 
 239,420,749 21,631,456 261,052,205 6,526,668 248,961,271 
Less Intersegment revenues (194,876,254)
Total revenues 8,921,292,145   
Profit before income tax expense 1,169,194,334  
Less Income tax expense (244,912,918)
Total comprehensive income 924,281,416  

11,609,022,052
Less Intersegment assets (577,088,684)
Total assets  11,031,933,368
Less Non-controlling interests in  

total comprehensive income (16,559,336)
Exchange differences on translation of     
financial statements of foreign subsidiary (22,173,208)

Total comprehensive income attributable to   
owners of the parent 885,548,872  

Consolidated assets as at December 31, 2019 11,031,933,368
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For the year ended December 31, 2018, the business segment information of the Company 
and its subsidiaries classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
 Recognized  Recognized  Revenues and Total  Assets 
 at the  over time other comprehensive employed 
 point of time  income income (loss) 

Fertilizer section 
- Revenues from sales  10,108,998,328 - 10,108,998,328 
- Other income 88,318,795 74,868,419 163,187,214 

10,197,317,123 74,868,419 10,272,185,542 1,651,315,521 11,206,647,292
Rental services section    
- Revenues from service - 116,773,890 116,773,890   
- Other income 2,868,361 2,312,642 5,181,003   
 2,868,361 119,086,532 121,954,893 46,213,228 235,556,365 
Others section    
- Revenues from sales  349,152,315 9,460 349,161,772   
- Other income 2,458,353 177,105 2,635,458   
 351,610,668 186,565 351,797,233 9,538,885 282,432,303 
Less Intersegment revenues (288,177,513)
Total revenues 10,457,760,155   
Profit before income tax expense 1,707,067,634  
Less Income tax expense (355,033,533)
Total comprehensive income 1,352,034,101  

11,724,635,960
Less Intersegment assets (597,283,259)
Total assets  11,127,352,701 
Less Non-controlling interests in  

total comprehensive income (18,125,420)
Exchange differences on translation of     
financial statements of foreign subsidiary   (3,723,574)

Total comprehensive income attributable to   
owners of the parent 1,330,185,107  

Consolidated assets as at December 31, 2018 11,127,352,701

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. 
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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 a subsidiary’s has significant loans. 

29.3 Fair value of financial instruments  

CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2019 Fair value

Carrying Fair Value hierarchy
Amount  

Financial assets 
Cash and cash equivalents 3,507,123 3,507,123 Level 3 

Current investments 2,675,452 2,675,452 Level 3

Trade receivables 499,156 499,156 Level 3 

Financial liabilities 
Bank overdrafts and short-term borrowings

from financial institutions 90,986 90,986 Level 3 
Trade payables 157,153 157,153 Level 3 

Liabilities under finance lease agreements    
(including current portion) 6,820 6,374 Level 3 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2018 Fair value

Carrying Fair Value hierarchy
Amount  

Financial assets 
Cash and cash equivalents 5,516,734 5,516,734 Level 3

Current investments 175,324 175,324 Level 3 

Trade receivables 345,205 345,205 Level 3 

Financial liabilities 
Bank overdrafts and short-term borrowings    

from financial institutions 35,333 35,333 Level 3 
Trade payables 253,037 253,037 Level 3 

Liabilities under finance lease agreements
(including current portion) 9,956 9,282 Level 3 



รายงานประจ�าปี 2562224      

- 39 - 

SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2019 Fair value

Carrying Fair Value hierarchy
Amount  

Financial assets
Cash and cash equivalents 3,399,179 3,399,179 Level 3 

Current investments 2,500,000 2,500,000 Level 3 

Trade receivables 527,373 527,373 Level 3 

Financial liabilities 
Trade payables 131,895 131,895 Level 3 

Liabilities under finance lease agreements    
(including current portion) 1,752 1,637 Level 3

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2018 Fair value

Carrying Fair Value hierarchy
Amount  

Financial assets
Cash and cash equivalents 5,443,612 5,443,612 Level 3 

Trade receivables 359,562 359,562 Level 3 

Financial liabilities
Trade payables 228,043 228,043 Level 3 

Liabilities under finance lease agreements    
(including current portion) 4,308 4,011 Level 3 

29.4 Foreign exchange risk 

Forward exchange contract 

As at December 31, 2019 and 2018, 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, 2019 

The Company USD 7,002,399 30.2798 7 - 185 (673,332)
Level 2 

Discontinued
cash flow* A subsidiary USD 916,597 30.3042 51 - 186 (209,718)

* 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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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, 2018 

The Company USD 9,224,043 32.4827 5 - 272 (1,089,630)
Level 2 

Discontinued
cash flow* A subsidiary USD 2,297,798 32.8139 3 - 179 (963,918)

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, 2019 

The Company USD 2,206,707 30.2875 87 - 155 869,036 Level 2 Discontinued
cash flow* 

As at December 31, 2018 
The Company USD 2,562,943 32.4910 93 - 178 848,946 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. 

Foreign assets and liabilities 

As at December 31, 2019 and 2018 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 assets 
 Currency Amount 

As at December 31, 2019 
The Company  USD 2,428,057 
Subsidiaries USD 474,375 

 MMK 446,548,103 

As at December 31, 2018 
The Company  USD 2,709,797 
 MMK 4,738,982 
Subsidiaries USD 461,429 

 MMK 132,831,538 

 Foreign liabilities 
 Currency Amount 

As at December 31, 2019 
The Company  USD 3,106,281 
 EUR 4,398 
Subsidiaries USD 3,405,839 

As at December 31, 2018 
The Company  USD 5,324,709 
Subsidiaries USD 1,680,849 
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30. RECLASSIFICATION

A reclassification has been made in the separate statement of financial position as at 
December 31, 2018, to conform to the classification used in current year’s separate 
statement of financial position. Such reclassification has no effect to previously reported net 
profit, total comprehensive income and shareholders’ equity. The reclassification is as 
follows: 

Account Previous presentation Current presentation Amount 
(Baht)

Land Property, plant and equipment Investment properties 10,314,325 

31. EVENT  AFTER  THE  REPORTING  PERIOD 

On February 24, 2020, the Board of Directors’ meeting of the Company approved annual 
dividend payment for the operating result of 2019 at Baht 1.10 per share, totaling Baht 
643.20 million. However, the approval for the dividend shall be proposed to the Annual 
General Meeting of shareholders of the Company for the year 2020 for further consideration 
and approval. 

32. APPROVAL  OF  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 

These financial statements were approved for issue by the Board of Directors of the Company 
on February 24, 2020. 
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โรงงานพระประแดง
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Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13260 Thailand  
Tel : (6635) 259 331-39  
Fax : (6635) 259 341-42
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สำขำย่ำงกุ้ง : Yangon Branch
สาขาย่างกุ้ง 
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Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
Tel : (+95) 1 9250 067-8, (+95) 1 382720
Fax : (+95) 1 382 684
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