แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
สิ6นสุ ดวันที< 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที< 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี< ยง
4. ทรัพย์สินที<ใช้ในการประกอบกิจการ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว< ไปและข้อมูลสําคัญอื<น

1
4
18
24
25
26

ส่ วนที< 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบทางสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี< ยง
12. รายการระหว่างกัน

29
31
38
57
67
71

ส่ วนที< 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที<สาํ คัญ
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

76
79

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

90

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี<ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริ ษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี<ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี<ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกํากับดูและการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี<ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

93
110
111
112

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....1 /

ส่ วนที' 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีมาเป็ นเวลายาวนาน รัฐบาล
ไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุ น กับ ภาคเอกชน อัน ประกอบด้วยบริ ษ ทั ศรี ก รุ งวัฒ นา จํากัด และบริ ษ ทั
โซจิทซึ คอร์ ปอเรชันP (เดิมคือ บริ ษทั นิ ชโช อิวาย คอร์ ปอเรชันP จํากัด) และบริ ษทั เซ็นทรัลกล๊าส จํากัด (ปั จจุบนั
เป็ นทีPปรึ กษาทางวิชาการและเทคนิคของบริ ษทั ) ประเทศญีPปุ่น ก่อตัVงบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด ขึVนเมืPอวันทีP 6
มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริP มแรก 120 ล้านบาท ซึP งต่อมาบริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เมืPอเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริ ษทั ได้แปลงสภาพ
เป็ น “บริ ษทั มหาชน” ด้วยทุนจดทะเบียนทัVงสิV น 2,000 ล้านบาท
บริ ษ ทั ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จํากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิ ต และจําหน่ ายปุ๋ ยเคมี ทีP ใหญ่ ทีP สุ ด ในประเทศไทย
บริ ษทั มี โรงงานขนาดใหญ่ ทีPทนั สมัย และได้มาตรฐาน 2 แห่ ง โรงงานแห่ งแรก ตัVงอยู่ทีPอาํ เภอพระสมุทรเจดี ย ์
จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานแห่ งทีP 2 ตัVงอยูท่ ีP อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยมีกาํ ลังการ
ผลิ ต ปุ๋ ยปี ละ 850,000 เมตริ ก ตัน และ 350,000 เมตริ ก ตัน ตามลําดับ รวมกําลัง การผลิ ต ทัVง สิV น ปี ละ 1.2 ล้าน
เมตริ กตัน
1.1 วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั คือ ทีPหนึP งในใจเกษตรกร “เรามุ่งมันP ทีPจะเป็ นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และการบริ การทีPมีคุณภาพ ซึP งจะช่วยเพิPมคุณภาพและผลผลิตใน
การเพาะปลูก”
เพืPอให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริ ษทั จึงได้กาํ หนดพันธกิจของบริ ษทั ดังนีV
1.
มุ่งมัน' สร้ างคุณค่ า
เรามุ่งมันP ทีPจะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและการเกษตรโดยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และการ
บริ การทีPเหนื อกว่า ซึP งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนืP องเพืPอเพิPมผลผลิตในการเพาะปลูก การบริ การของเราจะ
ครอบคลุม ไปยังเกษตรกรทัวP ทัVงภู มิ ภ าคอาเซี ยน และจะขยายรู ป แบบเพิPม ขึV น อี กเพืPอยกระดับ ห่ วงโซ่ มู ลค่าใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
2.
พัฒนาคนของเรา
เรามุ่งมันP ทีP จะพัฒ นาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ และสร้ างวัฒ นธรรมองค์กรทีP
พนัก งานช่ ว ยกัน ส่ ง เสริ ม ให้ เติ บ โตไปพร้ อ มกัน เราจะพัฒ นาองค์ก รของเราอย่างต่ อ เนืP อ งเพืP อ รั บ มื อ กับ การ
เปลีPยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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3.

เอาใจใส่ ต่อสั งคม
เรามุ่งมันP ทีPจะทําให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็ นมิตรต่อสิP งแวดล้อม มีความยังP ยืน และสร้าง
อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่อสังคม โดยการนําเอาแนวคิ ดการเป็ นสมาชิ กทีP ดีของสังคมและการพัฒ นาอย่างยังP ยืน มาใช้
ร่ วมกับการดําเนินธุรกิจของเรา
1.2 การเปลีย' นแปลงและพัฒนาการทีส' ํ าคัญ
ในปี 2560 บริ ษทั มีพฒั นาการทีPสาํ คัญดังนีV
การประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
ตามนโยบายการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ไปยังประเทศเพืPอนบ้าน บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดตัVง บริ ษทั ไทย
เซ็ นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สาขาย่างกุง้ ประเทศเมี ยนมาร์ ในปี 2559 โดยมี วตั ถุประสงค์เพืPอดําเนิ นการทาง
การตลาดรวมถึงวิจยั และพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ในปี เดียวกัน นอกจากนีV บริ ษทั ได้จดั ตัVง บริ ษทั ทีซีซีซี
เมียนมาร์ จํากัด ซึP งเป็ นย่อยของบริ ษทั เพืPอดําเนินธุรกิจปุ๋ ยเคมีอย่างเต็มรู ปแบบได้แก่นาํ เข้าปุ๋ ยเคมีจากประเทศไทย
บรรจุและจัดจําหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเมียนมาร์ มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่าห์สหรัฐโดยบริ ษทั ถือ
หุน้ ในบริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากัดเป็ นจํานวนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทัVงหมด
ในปี 2560 บริ ษทั ที ซีซีซี เมียนมาร์ จํากัดอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังสิ นค้าบรรจุปุ๋ยเคมีซP ึ งตัVงอยู่ทีPเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษติ ลาว่า ย่างกุง้ บนเนืV อทีP 20 ไร่ มี ความจุ สิ น ค้าประมาณ15,000 เมตริ ก ตัน โดยตัวคลังสิ น ค้าได้
ก่อสร้างแล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2560 และอยูร่ ะหว่างการติดตัVงเครืP องจักรในการบรรจุปุ๋ย คาดว่าบริ ษทั ทีซีซีซี
เมียนมาร์ จํากัด จะสามารถเริP มดําเนินกิจการได้ในต้นปี 2561 ทัVงนีVขV ึนอยูก่ บั การได้รับใบอนุญาตต่างๆ ทีPเกีPยวข้อง
กับการดําเนินกิจการด้วย
มาตรฐานอุตสาหกรรม BS OHSAS 18001
บริ ษทั ได้รับใบรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก
British Standards Institution (BSI) โดยใบรับรองมาตรฐานนีV มอบให้แก่ โรงงานพระประแดงและโรงงานนคร
หลวงสําหรับการจัดทําข้อแนะนําการปฏิบตั ิงานเพืPอเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน จัดอบรมความปลอดภัยให้แก่
พนักงาน รวมทัVงการเก็บสถิติอุบตั ิเหตุทีPเกิดขึVนภายในโรงงาน และอัตราการบาดเจ็บเนืPองจากการทํางาน เพืPอเป็ น
การปรั บ ปรุ ง ระบบงานให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายและนโยบายของบริ ษ ัท ทีP ค าํ นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นสําคัญ
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รางวัลดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรื อขนส่ งสิ นค้า
บริ ษ ทั ได้รับ รางวัลดี เด่ น โครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่ าเที ยบเรื อขนส่ งสิ น ค้า 5A จังหวัด
สมุทรปราการ โรงงานพระประแดง ในงาน EIA Monitoring Awards ประจําปี 2559 จัดโดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิP งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิP งแวดล้อม ซึP งหลักเกณฑ์ในการ
มอบรางวัล จะคัด เลื อ กจากสถานประกอบการทีP ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานในรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิP งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมทีPดี รางวัลนีVแสดงให้เห็นถึงมุ่งมันP พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนและสิP งแวดล้อมอย่างยังP ยืนซึP งเป็ นเป้าหมายของบริ ษทั อีกด้วย
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

!!.!!%

%&.''%

(!.''%
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1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษ ทั ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ห รื อ ต้อ งพึP งพิ งทางการเงิ น ทางเทคนิ ค การจัด หาวัต ถุ ดิ บ การใช้ต ราสิ น ค้า
ร่ วมกัน หรื อต้องแข่งขันกับธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ และการถือหุ้นในบริษทั ย่ อยของบริษทั
โครงสร้างรายได้และการถือหุน้ (ณ 31 ธันวาคม 2560)
ชืPอบริ ษทั

ก่อตัVงแมืPอ

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)

1
2

3
4

บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร- เคมิ
คัล จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด

% การถือ
หุน้

ทุนจด
ทะเบียน

เรี ยก
ชําระ

2560

2559

1,754

1,754

รายได้
11,149.61

99.99

50

50

411.03

3.52

336.88

2.65

349.13

2.69

51.00

125

125

121.27

1.04

116.04

0.91

120.02

0.93

ซืV อขาย

49.00

200

200

0.92

0.01

0.89

0.01

1.09

0.01

นําเข้าปุ๋ ยเคมี

99.99

12.5*

$12.5*

1.01

0.01

-

-

-

-

11,683.84

100.00

12,706.32

100.00

12,970.93

100.00

6 มีนาคม
2516

ปุ๋ ยเคมี

-

22 มกราคม
2531
14
กุมภาพันธ์
2517
16 มกราคม
2518
3 ตุลาคม
2559

โรงงานผสม
และบรรจุ
คลังสิ นค้าเคมี
เหลว

บริ ษทั เซ็นทราปิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์
จํากัด
รวม
หมายเหตุ *ดอลล่าร์สหรัฐ

2.1

ประเภท
กิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)
2558

$

%
95.43

รายได้
12,252.51

%
96.43

รายได้
12,500.69

%
96.37

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการของบริษทั

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ ยเคมีทีPมีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
ปุ๋ ยนําเข้าจากต่างประเทศ ซึP งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซี ยม
(K2O) และธาตุอาหารรอง เช่ น แมกนี เซี ยม (MgO), กํามะถัน (S) เป็ นต้น นอกจากนีV ยงั มี ธาตุอาหารเสริ ม เช่ น
โบรอน (B) อีกด้วย ซึP งจะทําให้พืชเจริ ญงอกงามมีผลผลิตดี ปริ มาณและคุณภาพสู ง อนึP ง ปุ๋ ยเคมี “ ตราหัววัว-คัน
ไถ” ทีPบริ ษทั ผลิตมีคุณภาพตามทีPได้ขV ึนทะเบียนไว้กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็ นทีPนิยม แพร่ หลายใน
พืVนทีPเกษตรกรรมทัวP ประเทศ นานเกือบ 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาทีPเหมาะสม จะช่วยทําให้
ผลผลิ ตสู งและมี คุณ ภาพเป็ นทีP ตอ้ งการของตลาด อี กทัVงเมืP อผลผลิ ตสู งก็จะส่ งผลเป็ นการเพิPมพูน รายได้ให้กบั
เกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
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นอกจากนีV โรงงานพระประแดง ทีPอาํ เภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีกาํ ลังการผลิต
ปุ๋ ยปี ละ 850,000 เมตริ กตัน และมีคลังสิ นค้าทีPสามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริ กตัน พร้อมทัVงมีท่าเรื อขนาด
ใหญ่ทีPมีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับนํVาทะเลตํPาสุ ด สามารถเทียบเรื อเดินสมุทร
ขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริ กตัน ได้พร้อมกัน 2 ลําและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริ กตัน สําหรับ
กระบวนการผลิ ต ทางโรงงานได้ใช้ก๊ าซธรรมชาติ (Natural Gas) ทีP มี ต น้ ทุ น ตํPาและก่ อ มลภาวะน้อ ยกว่า เป็ น
เชืV อเพลิ งแทนนํVามัน เตาตัVงแต่ ปี พ.ศ. 2550 และบริ ษ ทั ได้ท าํ การติ ดตัVงหน่ วยผลิ ตไฟฟ้ าความร้ อนร่ วมขนาด 4
เมกกะวัตต์ เพืPอใช้ภายในโรงงานและขายส่ วนทีPเหลือให้กบั การไฟฟ้ านครหลวง อีกทัVงนําความร้อนซึP งเป็ นผล
พลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่ วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ ยซึP งมีส่วนช่วยในการทีPลดต้นทุนการผลิตด้านการ
ใช้พลังงานลงได้ อันมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึPงตัVงแต่ปีพ.ศ. 2556
สําหรับโรงงานนครหลวง ทีPอาํ เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีกาํ ลังการผลิตปุ๋ ยปี ละ
350,000 เมตริ กตัน และมีคลังสิ นค้าทีPสามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริ กตัน นอกจากนีV ยงั มีท่าเรื อทีPมีความยาว
189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับนํVาทะเลตํPาสุ ด สามารถเทียบเรื อขนถ่ายสิ นค้าขนาด 500 – 2,500
เมตริ กตัน ได้พร้อมกัน 3 ลํา ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสิ นค้านําเข้าต่างๆได้วนั ละ 4,000 เมตริ กตัน และ
ได้เปลีPยนการใช้เชืVอเพลิงเพืPอการผลิตไอนํVา โดยการใช้ก๊าซแอลพีจีซP ึ งมีความสะอาดและเป็ นมิตรกับสิP งแวดล้อม
เป็ นเชืVอเพลิงทดแทนนํVามันเตาทีPใช้อยูเ่ ดิม
ในส่ วนการควบคุมคุณ ภาพสิ นค้า ห้องปฏิ บตั ิ การทัVงสองโรงงานของบริ ษทั ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึP งมันP ใจได้ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
นอกจากนัVนทัVงสองโรงงานของบริ ษทั ยังได้รับการรับรองให้เป็ นห้องปฏิบตั ิการทีPสามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี
สําหรั บ ขึV น ทะเบี ยนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บ ริ การวิเคราะห์ ค่าธาตุอาหารของปุ๋ ยเคมี แก่ ห น่ วยงานหรื อ
บุคคลภายนอกด้วย
สําหรั บ โรงงานผลิ ต ปุ๋ ยเคมี ทV ัง 2 แห่ ง ได้รั บ การรั บ รองจากกระทรวงอุ ต สาหกรรมให้ เป็ น
อุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry) ในระดับ 2 ซึP งเราอยูใ่ นขัVนตอนดําเนิ นการเป็ นระดับ 3 ในอนาคตอันใกล้นV ี
โครงการอุตสาหกรรมสี เขียวนีV เป็ นการส่ งเสริ มโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึP งได้กาํ หนดไว้ 5 ระดับ เพืPอประเมิน
และรับรองโรงงานทีPเป็ นมิตรกับสิP งแวดล้อมและสังคม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็ นปุ๋ ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ชนิ ดเม็ด (GRANULAR) ส่ วน
ปั จจัยสําคัญทีPมีผลกระทบต่อโอกาสหรื อข้อจํากัดการประกอบธุ รกิจนัVนไม่มีเพราะทางราชการยังคงสนับสนุ น
การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่
ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ทีP บริ ษทั ผลิต เป็ นปุ๋ ยเคมี ชนิ ดเม็ด N-P-K ทีP มีธาตุอาหาร
หลักของพืช คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส P2S5, โปแทสเซี ยม (K2O) นอกจากธาตุอาหารหลักแล้ว ยังสามารถ
ผลิตปุ๋ ยเคมีทีPมีธาตุอาหารรองและอาหารเสริ ม เพืPอให้เหมาะสมกับพืชบางชนิ ดเช่น ต้นยาสู บ เป็ นต้น เกรดหรื อ
สู ตรปุ๋ ยทีP บริ ษทั ผลิตขึVน บรรจุกระสอบละ 50 กิ โลกรัม ประทับตรา “หัววัว-คันไถ” และตราอืPน ๆ ของบริ ษทั
สามารถใช้ได้กบั พืชต่าง ๆ เช่น
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ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์ คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
ปุ๋ ยผลไม้
สู ตร

อัตรา

ระยะทีPใส่

15-15-15 พรี เมียม

1-2 กก./ต้น/ปี

การเจริ ญเติบโตทัวP ไป / ฟืV นต้น / บํารุ งต้น – ใบ

8-24-24 พรี เมียม

1-2 กก./ต้น/ปี

การออกดอกติดผล / ขยายผล

13-13-21 พรี เมียม

1-2 กก./ต้น/ปี

เร่ งผลและปรับปรุ งคุณภาพ

รวมกันไม่เกิน 5 กก./ต้น/ปี
ปุ๋ ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ
สู ตร
15-15-15 รัสเซี ย
16-16-16 รัสเซี ย

อัตรา
30-50 กก./ไร่
รองก้นหลุม

ระยะทีPใส่
ครัVงแรกหว่านให้ทวัP แปลงหรื อรองก้นหลุมก่อนปลูก หรื อ
ห่างจากต้น 25-50 ซม.
ครัVงต่อไปหว่านให้ทวัP แปลงหลังจากใส่ ปุ๋ยครัVงแรก 15-30 วัน

ปุ๋ ยอ้อย
สู ตร

อัตรา

ระยะทีPใส่

16-12-8, 16-16-8, 18-12-6,
25-7-7, 15-15-15 พรี เมียม

40-50 กก. /ไร่

ครัVงทีP 1อ้ อยปลูก รองก้นร่ องพร้อมปลูก หรื อหลังปลูก 1 เดือน
อ้ อยตอ ใส่ หลังแต่งตอ 1 เดือน

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20,
21-7-18, 12-10-18 พรี เมียม,
13-13-21 พรี เมียม

40-50 กก./ไร่

ครัVงทีP 2 เมืPออ้อยอายุ 2-3 เดือน

หมายเหตุ : ควรกําจัดวัชพืชก่อนใส่ ปุ๋ย
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ปุ๋ ยข้าว
สู ตร
ดินเหนียว
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0,
25-7-7
ดินทราย
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6,
25-7-7

อัตรา
25-40 กก./ไร่

ระยะทีPใส่
นาหว่ าน
ครัVงทีP 1 ใส่ เมืPอต้นพืชอายุ 20-30 วัน หรื อใส่ รองพืVนก่อนปลูก
ครัVงทีP 2 ใส่ หลังจากใส่ ครัVงแรก 30 วัน
นาดํา
ครัVงทีP 1 ใส่ หลังปั กดํา 5 – 7 วัน
ครัVงทีP 2 ใส่ หลังจากใส่ ครัVงแรก 30 วัน

ปุ๋ ยข้าวโพด
สู ตร
ดินเหนียว
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0,
25-7-7
ดินทราย
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6,
25-7-7
ปุ๋ ยมันสําปะหลัง
สู ตร

อัตรา
30-40 กก./ไร่

อัตรา

ระยะทีPใส่
ครัVงทีP 1 ใส่ หลังปั กดํา 5 – 7 วัน หรื อใส่ รองพืVนก่อนปลูก
ครัVงทีP 2 ใส่ หลังจากใส่ ครัVงแรก 30 – 45 วัน

ระยะทีPใส่

16-8-8, 16-12-8, 18-12-6,
25-7-7

30-40 กก./ไร่

ครัVงทีP 1 ใส่ รองพืVนแล้วกลบดินก่อนวางท่อนมัน หรื อหลัง
ปลูก 1 เดือน

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20,
21-7-18, 12-10-18 พรี เมียม,
15-15-15 พรี เมียม

30-50 กก./ไร่

ครัVงทีP 2 ใส่ หลังปลูก 2-3 เดือน

หมายเหตุ : ควรกําจัดวัชพืชก่อนใส่ ปุ๋ย
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ปุ๋ ยยางพารา
สู ตร
16-8-4, 25-7-7
14-4-9, 18-4-5, 20-8-20
15-7-18, 21-7-14, 21-7-18
ปุ๋ ยปาล์มนํVามัน
ปี ทีP

อัตรา

อายุยางพารา

0.2-0.4 กก./
ตํPากว่า 3.5 ปี
ต้น/ปี
0.6-0.8 กก./
3.5-7 ปี
ต้น/ปี
1-1.5 กก./ต้น/ปี 7 ปี ขึVนไป หรื อหลังเปิ ดกรี ด

สู ตร

อัตรา

ปุ๋ ยเสริ ม

1 ปี

25-7-7, 15-15-15 พรี เมียม

1.5 กก./ต้น/ปี

- กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ ปี

2-4 ปี

12-9-21, 20-8-20, 21-7-14,
21-7-18, 13-13-21 พรี เมียม

3.5-6 กก./ต้น/ปี

- กีเซอร์ไรท์ 0.4-1 กก./ต้น/ ปี
- โบแรกซ์ 35-100 กรัม/ต้น/ปี

5 ปี ขึVนไป 12-9-21, 13-13-21, 20-8-20,
21-7-18

5-7.5 กก./ต้น/ปี

- 0-0-60 อัตรา 1-2 กก./ต้น/ปี
- กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กก./ต้น/ปี
- โบแรกซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

หมายเหตุ : การใส่ ปุ๋ยแต่ละครัVง ให้เลือกสู ตรใดสู ตรหนึPง
นอกจากผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีแล้ว บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั อะโกร-เคมิคลั จํากัด ยังเป็ นผู ้
นําเข้าและจําหน่ ายสารอารั ก ขาพื ช หรื อ เคมี ใ ช้ในทางการเกษตร (Agro-chemicals) ซึP งประกอบด้ว ยสารเคมี
ป้ องกัน และกําจัดแมลง (insecticides) สารเคมี ป้ องกัน และกําจัดโรคพืชซึP งเกิ ดจากเชืV อรา (fungicides) สารเคมี
ป้ องกันและกําจัดโรคพืชทีPเกิ ดจากเชืV อแบคทีเรี ย (bactericides) และสารเคมีกาํ จัดวัชพืช (herbicides) ประโยชน์
ของสารเคมีเหล่านีV คือป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชทีPมาทําลายพืชผลหรื อเบียดเบียนพืชทําให้ผลผลิตเสี ยหาย ส่ วน
สารจําพวกฮอร์โมน (hormone & plant regulators) ช่วยในการเพิPมผลผลิตและคุณภาพของพืช
ส่ วนการบริ การหลัก คือการให้ความรู ้ และความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ป้องกันและ
กําจัดศัตรู พืชอย่างถูกวิธี เพืPอมิให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภคผลผลิตทางการเกษตร และผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
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2.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั
บริ ษทั เอ็มซี อะ
โกร-เคมิคลั จํากัด

ลักษณะการทําธุรกิจ
นําเข้าและจําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชทีPใช้ในการเกษตร สาธารณสุ ขและ
ปศุสตั ว์ บริ การผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล: ยังไม่มีนโยบายทีPจะจ่ายเงินปั นผล

ทีPอยู่
581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย
12 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริ ษทั เอ็น. ไอ.
เอ็ม. จํากัด

ดําเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพืPอให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภณั ฑ์เหลว ทีPใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมทัวP ไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล: ถ้ามีกาํ ไรโดยทัวP ไปจะจ่ายเงินปั นผล
ดําเนินธุรกิจนําเข้า ส่ งออกและจัดจําหน่ายปุ๋ ย เคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็ นต้น
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล: ไม่มี

205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชัVน 8
ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหานคร 10100
180-184 ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหานคร 10100

ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล: ไม่มี

แปลงเลขทีP ซี-15 และ ซี-18 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา ย่างกุง้
ประเทศเมียนมาร์

บริ ษทั เซ็นทราปิ ค
(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั ที.ซี.ซี.ซี.
เมียนมาร์ จํากัด

2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

2.2.1 การตลาด
บริ ษทั แบ่งการจําหน่ ายปุ๋ ยเคมีให้กบั ลูกค้าเป็ น 2 ลักษณะ คือ จําหน่ ายเงินสดและ จําหน่ ายแบบ
เครดิต โดยลูกค้าทีPซVื อเงินสดจะได้ราคาทีPถูกกว่าซืV อเป็ นเครดิต การซืV อด้วยเงินสดอาจจะหมายถึงการโอนเงินทันที
หรื ออาจจะหมายถึงการโอนเงินหรื อส่ งดราฟภายใน 7 วัน ส่ วนการขายเป็ นเครดิตนัVน ระยะเวลาการชําระเงินจะยาว
หรื อสัVนขึVนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น การแข่งขัน สู ตรปุ๋ ย ความน่าเชืPอถือของลูกค้า และฤดูกาล ซึP งมีผลต่อกลยุทธ์
การตลาดของบริ ษทั
จากการทีP ปุ๋ยเป็ นสิ น ค้าทีP จดั อยู่ในประเภทสิ น ค้าตามฤดู กาล โดยในช่ วงฤดู ฝนจะเป็ นช่ วงทีP มี
ยอดขายมากทีPสุด ดังนัVนฤดูกาลจึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั
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(1)

กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ประกอบด้วย
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เน้นการผลิตและการนําเข้า ปุ๋ ยเคมีและเคมีเกษตรทีP มีคุณภาพดี
เป็ นทีPยอมรับของผูใ้ ช้ เพืPอให้พืชเจริ ญงอกงาม แข็งแรงได้ผลผลิตทีPดีมี
คุณภาพสู ง และมีผลผลิตต่อหน่วยสู ง
กลยุทธ์ดา้ นราคา
บริ ษทั มีนโยบาย ให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรทีPมีคุณภาพดี
ราคาถูก เพืPอช่ วยเพิPมผลผลิ ตให้เกษตรกรอัน จะนําไปสู่ ศกั ยภาพการ
แข่งขันได้ในตลาดโลก
กลยุทธ์ดา้ นสถานทีP บริ ษ ัท จัด ให้ มี ช่ อ งทางการจํา หน่ า ยทัPว ประเทศ โดยผ่า นทางผูแ้ ทน
จํา หน่ า ยเพืP อ ให้ เกษตรกรสามารถซืV อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ได้อ ย่า ง
สะดวกรวดเร็ ว
กลยุทธ์การส่ งเสริ ม บริ ษทั จัดให้มีการส่ งเสริ มการจําหน่ ายอย่างต่อเนืP อง เพืPอให้ตราสิ นค้า
การตลาด
ของบริ ษทั อยูใ่ นความนิ ยมและความต้องการของเกษตรกร โดยบริ ษทั
ได้จ ัด ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด โดยดํา เนิ น การทัVง ระดับ ตัว แทน
จําหน่าย ลูกค้ารับช่วงและเกษตรกร โดยใช้วธิ ีต่างๆ ดังนีV.- การโฆษณา ทางสืP อต่างๆ ทัVงโทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสื อพิมพ์
- การจับรางวัล ทัVงระดับลูกค้าตัวแทนจําหน่ าย ลูกค้ารับช่ วง และ
เกษตรกร
- จัด ประชุ ม กลุ่ ม เกษตรกร และประชุ ม ลู ก ค้า อย่ า งสมํPา เสมอ
โดยเฉพาะการประชุ มเกษตรกรซึP งมีการจัดบ่อยครัVง โดยในการ
ประชุ มแต่ละครัVง จะมีการให้ความรู ้ดา้ นการเกษตรและจําหน่ าย
ปุ๋ ยและหรื อเคมีเกษตรในราคาพิเศษให้กบั เกษตรกร
- การติ ด ป้ า ยโปสเตอร์ โ ฆษณาสิ น ค้า ในทีP ต่ า งๆ การติ ด ป้ า ยผ้า
BANNER ตามร้านลูกค้า การพิมพ์ใบปลิวแนะนําปุ๋ ยและหรื อเคมี
เกษตรให้เกษตรกรทราบ
- การให้ความร่ วมมือในการประชุมวิชาการต่างๆ
บรรจุภณั ฑ์
บริ ษ ทั ให้ความสําคัญ กับ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความสวยงาม
และทันสมัย โดยได้ทาํ การออกแบบกระสอบบรรจุปุ๋ย และภาชนะใส่
เคมี เกษตร ให้ มี ค วามสวยงามและเป็ นไปตามความต้อ งการของ
เกษตรกรนอกจากนีV ก็ตอ้ งคํานึ งถึ งความปลอดภัยในการจัดเก็บ และ
ขนส่ งด้วย
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(2) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ลักษณะการจัดจําหน่ายและการกําหนดราคา
บริ ษทั จําหน่ายสิ นค้าเป็ นหน่วยเมตริ กตัน โดยเสนอราคาขายต่อเมตริ กตัน ในหนึPง
เมตริ กตันจะมี สินค้าจํานวน 20 กระสอบ ซึP งในแต่ละกระสอบจะบรรจุปุ๋ยกระสอบละ 50 กิ โลกรัม โดยทัวP ไป
ลู ก ค้ารายเล็ก ก็จะสัPงครัV งละ 1 คัน รถบรรทุ ก ซึP งในการสัPงแต่ ล ะครัV งจะเป็ นหลายสู ต รหรื อ สู ต รเดี ยวก็ได้ และ
จํานวนกีP เมตริ กตัน ก็ได้ ขึV น อยู่กบั นํVาหนักบรรทุ กของแต่ละคัน ทัVงนีV ระบบการจําหน่ ายปุ๋ ยคล้ายกับ ระบบการ
จําหน่ายปูนซี เมนต์ คือ จะจําหน่ายเป็ นตัวn ใบขนสิ นค้าให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถนําตัวn นีV ไปจําหน่ายต่อได้ หรื อนํามา
ขนเองโดยให้รถบรรทุ กถื อตัวn มารับ ปุ๋ ยจากคลังสิ น ค้าของบริ ษ ทั ราคาจําหน่ ายจะเป็ นราคา ณ คลังสิ น ค้าของ
บริ ษทั การจําหน่ ายจะมีทV งั 2 ลักษณะคือ การชําระเงินสดและการชําระแบบเครดิต โดยราคาเงินสดจะถูกกว่า
ราคาเครดิต
ในส่ วนของราคาจําหน่ายจะเป็ นราคาทีPได้รับการอนุมตั ิจากกระทรวงพาณิ ชย์ตาม
พระราชบัญ ญัติว่าด้วยราคาสิ น ค้าและบริ การ พ.ศ. 2542 ซึP งยกเลิ กกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสิ น ค้าและ
ป้องกันการผูกขาด
(3)

ช่องทางการจําหน่าย

บริ ษทั มีตวั แทนจําหน่ายอยูท่ วัP ทุกภาคของประเทศ
หลักเกณฑ์การแต่งตัVงตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั มีดงั นีV
(ก) เขตนัVน จะต้อ งไม่ มี ต ัว แทนจําหน่ ายเดิ ม อยู่ห รื อ ถ้ามี ก็เป็ นตัว แทนจําหน่ ายทีP มี
ศักยภาพการขายไม่กว้างนัก
(ข)
เขตการค้าของตัวแทนทีPจะเปิ ดใหม่จะต้องไม่ซV าํ ซ้อนกับตัวแทนเดิม
(ค)
ฐานะการเงินดีตามปริ มาณธุรกิจทีPจะทํากับบริ ษทั
(ง)
เป็ นบุคคลหรื อบริ ษทั ทีP มีความน่ าเชืP อถือและไม่ประกอบกิ จการ หรื อกระทํา
การ ใดๆ ทีPผดิ กฎหมาย
(จ) มีความสามารถซืV อสิ นค้าเป็ นเงินสดได้ในปี แรก แต่หากต้องการซืV อสิ นค้าเป็ น
เครดิตจะต้องทําหนังสื อคํVาประกันธนาคาร (Bank Guarantee) หรื อมีหลักทรัพย์คV าํ ประกันทัVงนีV จะขึVนอยูก่ บั การ
พิจารณาของบริ ษทั ตามความเหมาะสม

อุตสาหกรรมเกษตร
ลูกไร่

ซาปัV ว
ต่างประเทศ
TCCC
ยีปP V ั ว

สถาบัน
เกษตรกร
เกษตรกร

แผนภาพช่ องทางการจําหน่ ายของบริษทั

(4)

ลักษณะของลูกค้า

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์
กลุ่มธุรกิจซึ'งเป็ นลูกค้ าของบริษทั
สถาบันการเกษตร
1. ธุรกิจขายเคมีเกษตรและปุ๋ ยเคมี
2. ธุรกิจขายปุ๋ ยเคมี

1. สหกรณ์การเกษตร
2. กลุ่มเกษตรกร

3. ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง
4. ธุรกิจขายปลีกเบ็ดเตล็ด
5. ธุรกิจร้านขายยา
6. ธุรกิจพืชไร่
7. กิจการโรงสี ขา้ ว

3. กลุ่มทํานาต่างๆ
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(5)

โครงสร้างรายได้ทีPเกิดจากการขายในระยะ 3 ปี ทีPผา่ นมา
ปี 2560
(ล้ านบาท)

มูลค่าการจําหน่ายในประเทศ
จําแนกตามผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยเคมี
รวมมูลค่ าการจําหน่ ายในประเทศ
มูลค่าการจําหน่ายต่างประเทศ
จําแนกตามผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยเคมี
รวมมูลค่ าการจําหน่ ายต่ างประเทศ
มูลค่าการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
ปุ๋ ยเคมี
รวมมูลค่ าการจําหน่ ายในประเทศและ
ต่ างประเทศ
อัตราเพิม' (ลด) ของมูลค่ าการจําหน่ าย (%)

ปี 2559
%

(ล้ านบาท)

ปี 2558
%

(ล้ านบาท)

%

10,235.51
10,235.51

92.90
92.90

10,952.12
10,952.12

92.50
92.50

11,495.76
11,495.76

94.68
94.68

784.28
784.28

7.10
7.10

887.82
887.82

7.50
7.50

645.90
645.90

5.32
5.32

11,019.79

100.00

11,839.94 100.00

12,141.65

100.00

11,019.79

100.00

11,839.94 100.00

12,141.65

100.00

(6.90)

(2.48)

(16.02)

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2560
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีกว่าทีPคาดในปี 2560 แม้การใช้จ่ายของรัฐบาลจะมีไม่มากนัก
หากเทียบกับปี 2559 แต่ภาคการท่องเทีPยวทีPเติบโตขึVนและการเพิPมขึVนของการส่ งออกในช่วงครึP งหลังของปี อันเป็ น
ผลมาจากเศรษฐกิจโลกทีPดีขV ึน ช่วยเร่ งการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนีV การฟืV นตัวในการบริ โภคและการลงทุน
ของภาคเอกชนซึP งเกิดจากความเชืP อมันP ทีPสูงขึVนทําให้การขยายตัวมีความชัดเจนมากขึVน ด้วยเหตุผลนีV ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยเพิPมขึVนร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยเป็ นการขยายตัวมากทีPสุดในรอบ 4 ปี
ภาคเกษตรกรรมในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากปี ก่อนหน้า การเพิPมขึVนนีV เป็ นผลมา
จากเงืPอนไขในการเพาะปลูกทีPดีขV ึนโดยเฉพาะในบริ เวณลุ่มแม่นV าํ เจ้าพระยาเขตภาคเหนื อตอนล่างและภาคกลาง
ตอนบน นอกจากนีV การฟืV นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้ ของไทย เช่น ญีPปุ่น จีนสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ช่วย
กระตุ น้ ความต้อ งการสิ น ค้าเกษตรส่ งออกของไทยให้เพิP ม มากขึV น ในส่ วนของการผลิ ต ด้านการเกษตร มี ก าร
ขยายตัวร้ อยละ 5.87 ในขณะทีP ราคาสิ น ค้าเกษตรลดลงร้ อยละ 2.74 จากปี ก่ อนหน้า ดังนัVน แม้ผลผลิ ตทางการ
เกษตรจะมีมากขึVน แต่ดว้ ยราคาทีPลดลงทําให้รายได้ของเกษตรกรในปี 2560 เพิPมขึVนเพียงร้อยละ 2.97 เท่านัVน

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....14 /

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี 2560
ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมียงั คงไม่เปลีPยนแปลงอยู่ทีP 4.6-4.7 ล้านเมตริ กตัน ในปี 2560 แม้
ผลผลิตทางการเกษตรจะมีการขยายตัว แต่มีหลายปั จจัยทีPยงั คงเป็ นแรงกดดันเชิ งลบต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี
ประการแรก ราคาผลผลิตทีPตกตํPา ทัVงราคา ข้าว ยางพารา และปาล์มนํVามัน ซึP งลดแรงจูงใจของเกษตรกรทีPจะใช้
ปุ๋ ยเคมีลง นอกจากนีV การควบคุมของภาครัฐในการปลูกข้าวโพดในเขตพืVนทีPสูงทางภาคเหนื อตอนบน ยังส่ งผล
กระทบอย่างมีนยั ยะสําคัญต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ปั ญหานํVาท่วมในหลายพืVนทีP ทัVงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และภาคใต้ในช่วงสองเดือนสุ ดท้ายของปี เป็ นปั จจัยสําคัญทีPเป็ นอุปสรรคต่อ
ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2560
ในปี 2560 ทางบริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐด้านนโยบายและในหลายโครงการ
โดยมี ค วามร่ ว มมื อ ทีP สําคัญ เช่ น การฏิ บ ัติ ต ามมาตรการความร่ ว มมื อ ในการควบคุ ม ราคาปุ๋ ยเคมี การเข้าร่ ว ม
โครงการสานพลังประชารัฐเพืPอปั จจัยการผลิตทางการเกษตรทีPจดั ขึVนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึง
การเข้าร่ วมในโครงการธงฟ้ าประชารัฐ ของกระทรวงพานิ ชย์ เพืPอช่วยเหลือปั จจัยการผลิตทางการเกษตรให้กบั
เกษตรกร
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2561
เศรษฐกิ จไทยมี แนวโน้มทีP ดีขV ึ น ในปี 2561 การเติ บ โตทีP สู งขึV น สาเหตุ ห ลักมาจากการ
ขยายตัวทีPเพิPมขึVนของเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายและการลงทุนของรัฐบาล รวมไปถึงความเชืPอมันP ของผูบ้ ริ โภคเพิPม
มากขึV น อย่างไรก็ต ามความเสีP ยงต่ างๆยังคงมี อ ยู่ การเลื อ กตัVงทีP ก าํ ลังจะมาถึ งมี แนวโน้ม ทีP จะทําให้บ รรยากาศ
การเมื องในประเทศเปลีPยนแปลงไป และส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จในภาพรวม แนวทางนโยบายของสหรัฐฯ
ความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาหลี และการเปลีPยนแปลงนโยบายทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็ น
ประเด็นสําคัญทีPจะต้องจับตามองเนืP องจากประเด็นเหล่านีV สามารถส่ งผลกระทบต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี
2561 ได้
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี พ.ศ. 2561
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการณ์ว่า ภาคการเกษตรของไทยในปี 2561 จะ
ขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยส่ วนของการเพาะปลูกจะเพิPมขึVนร้อยละ 3.5–4.5 ตัวเลขเหล่านีV ดูเหมือนว่าจะส่ งผลดี
ต่อภาพรวมอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่ นอนหลายประการยังคงมี อยู่ ราคา
วัตถุดิบทีPอยูใ่ นช่วงขาขึVนประกอบกับกําลังซืV อของเกษตรกรทีPลดลงอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรม
ได้ ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว อ้อย ยางพารา และปาล์มนํVามัน จะกําหนดทิศทาง
ของอุ ต สาหกรรมเนืP อ งจากราคาสิ น ค้า เกษตรทีP ล ดลงจะทํา ให้ เกษตรกรไม่ ต ัด สิ น ใจทีP จ ะเริP ม การเพาะปลู ก
นอกจากนีV ปริ มาณนํVาทีPไม่เหมาะสมและสภาพอากาศทีPไม่เอืVออํานวย สามารถส่ งผลต่อกิจกรรมทางการเกษตร
และทําให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2561 ลดน้อยลง
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายปุ๋ ยเคมีทีPใหญ่ทีPสุดใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ทีPทนั สมัย และได้มาตรฐาน 2 แห่ ง รวมกําลังการผลิตทัVงสิV นปี ละ 1.2
ล้านเมตริ กตัน
โรงงานแห่งทีP 1:
284 กม.ทีP 17.5 ถนนสุ ขสวัสดิq ต. ปากคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์:
0-2462-5904, 0-2463-3715-20,
0-2463-5572-5, 0-2462-7870-7
โทรสาร:
0-2816-1276, 0-2816-1263, 0-2816-1268
โรงงานแห่งทีP 2:
50 หมู่ 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตําบลคลองสะแก
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13260
โทรศัพท์:
(035) 359 011-19
โทรสาร:
(035) 359 377
คลังสิ นค้า
คลังสิ นค้าหาดใหญ่
124 หมู่ 1 ตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 333-035-7 โทรสาร (074) 333-034
(1)

กําลังการผลิตเต็มทีP
(2)

กําลังการผลิต:
การผลิต กําลังการผลิต
ปี 2560
1,200,000

(หน่วย : เมตริ กตัน)
ปี 2559
ปี 2558
1,200,000
1,200,000

วัตถุดิบ และผูจ้ ดั จําหน่าย (suppliers):
วัตถุดิบและแหล่งทีPมาทีPสาํ คัญ :
Ammonium Sulphate
- ไทย จีน เกาหลีใต้
Urea
- คูเวต อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย จีน บาห์เรน
MAP (Mono-Ammonium Phosphate) และ - โมร็ อกโก ซาอุดิอาระเบีย จีน รัสเซี ย ออสเตรเลีย
DAP (Di-Ammonium Phosphate)
Potassium Chloride
- แคนาดา เยอรมนี ไต้หวัน
KAOLIN
- ไทย
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ด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริ ษทั สัPงซืV อวัตถุดิบจากทัVงในและต่างประเทศโดยมีสัดส่ วนการนําเข้าประมาณ
ร้อยละ 80 ส่ วนทีPเหลือเป็ นวัตถุดิบทีPจดั หาได้ภายในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Kaolin เนืPองจากราคา
วัตถุดิบ มี ความผัน ผวนตามราคาในตลาดโลกซึP งแปรผัน ตามอุป สงค์และอุป ทานในตลาดโลกในแต่ละช่ วงปี
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายสัPงซืV อวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหลายรายจากหลายภูมิภาคโดยมีการทําสัญญาระยะยาว
เพืPอลดความเสีP ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบเพืPอให้ได้วตั ถุดิบในปริ มาณทีPเพียงพอกับความต้องการตรงตามคุณภาพ
ทีPกาํ หนดไว้ในราคาทีPเหมาะสม และการสัPงซืV อวัตถุดิบจากบางแหล่งได้จดั ซืV อในราคา FOB (Free on Board) และ
จัดเหมาเรื อขนส่ งมาประเทศไทยเพืPอความได้เปรี ยบในด้านการค้าระหว่างประเทศ
(3)

ขัVนตอนและเทคโนโลยีการผลิต:

1. นําวัตถุดิบแต่ละชนิดเข้าเก็บไว้ในคลังเก็บวัสดุ
2. ขนย้ายวัตถุดิบด้วยสายพาน โดยแยกป้ อนเข้าในอัตราคงทีP ไปยังเครืP องชังP อัตโนมัติใน
เวลาเดียวกัน
3. ส่ งเข้าเครืP องผสม (Mixer) ทีPสามารถควบคุมความชืVนและปริ มาณนํVาทีPเติม
4. เมืPอส่ วนผสมได้สมดุลย์และส่ งเข้าเครืP องทําให้เป็ นเม็ด (Granulator)
5. ส่ งเข้าเครืP องอบ (Dryer) เพืPอให้ความชืVนของปุ๋ ยอยูใ่ นมาตรฐาน (ไม่เกิน 3%)
6. เม็ด ปุ๋ ยทีP อ บแห้งแล้ว จะส่ งผ่านเข้าเครืP อ งคัด ขนาดเม็ด (Screen) เพืP อ ให้ไ ด้ข นาดตาม
มาตรฐานส่ วนเม็ดปุ๋ ยทีP ไม่ได้ขนาดมาตรฐานจะถูกส่ งย้อนกลับไปเข้าขบวนการผลิ ต
ใหม่อีกครัVง
7. ส่ วนเม็ดปุ๋ ยทีPได้ขนาดมาตรฐานจะถูกส่ งเข้าเครืP องทําให้เย็น (Cooler) เนืP องจากปุ๋ ยยังมี
อุ ณ หภู มิ สู งและมี ก ารระบายของไอนํVาอยู่ ต้อ งทําให้ เย็น ก่ อ นเพืP อ ป้ อ งกัน การจับ ตัว
กันเองเป็ นก้อน
8. เม็ดปุ๋ ยทีP ผ่านเครืP องทําให้เย็น แล้วส่ งไปผ่านมี ขบวนการเคลื อบผิวเม็ด (Coating) โดย
วิธีการพ่น Spray สารทีPใช้เคลือบลงบนเม็ดปุ๋ ยในปริ มาณพอเหมาะ เพืPอป้ องกันการดูด
ความชืVนของตัวปุ๋ ยเอง
9. นํา ปุ๋ ยทีP ถู ก เคลื อ บแล้ว ส่ ง ไปเก็ บ ยัง คลัง เก็ บ เม็ ด ปุ๋ ย (Bulk Storage) เพืP อ รอการบรรจุ
กระสอบต่อไป

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....17 /

กระบวนการผลิตและวัตถุดบิ
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3. ปัจจัยความเสี' ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีP ยงของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ได้ทบทวนและพิจารณา
ความเสีP ยงรวมถึงแนวทางในการบริ หารความเสีP ยงทีP มีนัยสําคัญ ต่อองค์กร โดยความเสีP ยงทีP มีนัยสําคัญ ต่อการ
ดําเนินธุรกิจในปี 2561 มีดงั นีV
1. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้ าอากาศ
การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรเป็ นไปตามฤดูกาลเพาะปลูกซึP งโดยทัวP ไปความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมากทีPสุดในช่วง
ฤดูฝน ดังนัVนการเปลีPยนแปลงของฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็ นปั จจัยทีPมีผลอย่างมากต่อผลประกอบการ
ของบริ ษ ทั จากสภาพการเปลีP ยนแปลงทางภู มิ อ ากาศในช่ วงหลายปี ทีP ผ่านมา เช่ น ในช่ วงปี 2558 – 2559 ภาค
การเกษตรของไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และปริ มาณนํVาในเขืPอนน้อยลงและไม่เพียงพอต่อการใช้สาํ หรับ
การเพาะปลูกนอกฤดูกาล ทําให้การเพาะปลูกลดลงหรื อต้องเลืPอนการเพาะปลูกออกไปโดยเฉพาะข้าวซึP งเป็ นพืชทีP
ต้อ งการนํVามาก นอกจากนีV เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภัยทีP เกิ ด ขึV น ในบางพืV น ทีP ข องประเทศในปี 2558 ทําให้เกษตรกรทํา
การเกษตรได้เพียงบางส่ วน เป็ นต้น สภาพการเปลีPยนแปลงทางภูมิอากาศดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรทีPลดลง และอาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษทั ได้ติดตามการเปลีPยนแปลงของสภาพดินฟ้ าอากาศอย่างใกล้ชิดเพืPอการปรับเปลีPยนแผนการตลาด
และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และรักษาระดับสิ นค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดในแต่ละฤดูกาล
2. กําลังซื]อของเกษตรกร
สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวม และการเปลีPยนแปลงราคาของผลิตผลทางการเกษตรของตลาด
ภายใน
ประเทศและต่างประเทศเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึP งทีPส่งผลกระทบต่อกําลังซืV อปั จจัยการผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงผลกระทบทีPมีต่อความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จากสถานการณ์ปัญหาราคาสิ นค้า
ทางการเกษตรทีPเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าเกษตรในตลาดส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการซืV อปุ๋ ยของเกษตรกร เนืPองจากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํPาทําให้รายได้ของเกษตรกร
ลดลง จึงส่ งผลต่อกําลังซืV อของเกษตรกรและนําไปสู่ ความต้องการใช้ปุ๋ยทีPลดลงในทีPสุด นอกจากนีV รายได้ทีPลดลง
ของเกษตรกรอาจส่ งผลต่อความสามารถในการชําระค่าปุ๋ ยของเกษตรกรให้แก่ตวั แทนจําหน่ายของบริ ษทั ซึP งอาจ
กระทบต่อเนืPองมายังบริ ษทั ทีPอาจไม่ได้รับชําระหนีVจากตัวแทนจําหน่ายตามกําหนดระยะเวลาได้
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การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทีPสามารถรองรับการเพาะปลูกพืชได้หลายประเภท เช่น ข้าว ผักและผลไม้
ยางพาราเป็ นต้น จึ ง สามารถกระตุ ้น กําลัง ซืV อ ปุ๋ ยของเกษตรกรเพืP อ สร้ างยอดขายให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ได้ต ลอดทัVง ปี
นอกจากนีV บริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์ ของราคาสิ นค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิดและหันไปมุ่งเน้นการขายไปยัง
พืVนทีPทีPมีกาํ ลังซืV อ รวมถึงเฝ้าระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจําหน่ายอย่างสมํPาเสมอเพืPอป้องกันการเกิด
หนีVเสี ยหรื อการได้รับชําระหนีVไม่ตรงตามกําหนดเวลา
3. ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษทั นําเข้าวัตถุดิบหลักทีPใช้ในการผลิตปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ ดังนัVนความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึง
ส่ งผลกระทบต่ อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต ปุ๋ ยเคมี แ ละส่ งผลต่ อ การกําหนดราคาขายปุ๋ ยเคมี และมี ผ ลต่ อ เนืP อ งไปถึ ง
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบทีPนาํ เข้าจากต่างประเทศจะผัน
ผวนตามราคาปุ๋ ยเคมีในตลาดโลก ซึP งถูกกําหนดโดยหลายปั จจัยทีPยากต่อการควบคุมเช่ น สภาวะเศรษฐกิ จโลก
สภาวะอากาศ ราคาพืชผล และราคานํVามัน เป็ นต้น ทัVงนีV ยังรวมถึ งการเก็งกําไรจากการเปลีP ยนแปลงราคาของ
ปุ๋ ยเคมีดว้ ยเช่นกัน โดยหากบริ ษทั สามารถกําหนดราคาขายสิ นค้าให้สอดคล้องกับการเปลีPยนแปลงของต้นทุนการ
ผลิตทีPมีความผันผวนได้ การเปลีPยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ไม่มาก
นั ก แต่ ด ้ว ยปุ๋ ยเคมี เป็ นสิ น ค้า ควบคุ ม ราคาตามพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยราคาสิ น ค้า และบริ ก าร พ.ศ.2542 ซึP ง
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”)
ได้ออกประกาศแนะนําราคาจําหน่ายสําหรับปุ๋ ยเคมีบางสู ตร ซึP งผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมีตอ้ งจําหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรทีPกาํ หนดไว้
ไม่เกินราคาทีPคณะกรรมการกลางฯ กําหนด เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการกลางฯ ดังนัVนราคาวัตถุดิบใน
การผลิตปรับตัวสู งขึVน บริ ษทั จึงไม่สามารถปรับราคาจําหน่ ายปุ๋ ยเคมีให้เป็ นไปตามกลไกของตลาดได้ เนืP องจาก
มาตรการควบคุมราคาดังกล่าว และอาจส่ งผลให้การจําหน่ายปุ๋ ยเคมีของบริ ษทั ไม่สะท้อนราคาต้นทุนทีPแท้จริ งได้
ซึP งทําให้บริ ษทั อาจมีผลประกอบการไม่เป็ นไปตามทีPประมาณการไว้
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษ ทั ได้บ ริ ห ารความเสีP ยงต่ อ ความผัน ผวนของราคาวัต ถุ ดิ บ โดยการควบคุ ม ระดับ สิ น ค้าคงคลังทัVง
วัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ปให้อยูใ่ นปริ มาณทีPเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพืPอปรับ
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพืPอสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบ
ในระดับทีPเหมาะสมเพืPอลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
นอกจากนีV บริ ษทั ได้พยายามปรับราคาขายปุ๋ ยให้สอดคล้องกับต้นทุนทีP แท้จริ งให้มากทีP สุด โดยหากมี
ปั จจัยใดทีPทาํ ให้ตน้ ทุนการผลิตปุ๋ ยสู งขึVนอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั จะยืPนต่อคณะกรรมการกลางฯ เพืPอขอให้มีการ
พิจารณาปรับราคาจําหน่ายปุ๋ ย
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4. นโยบายภาครัฐ
ด้วยประเทศไทยมีพVืนฐานทางด้านเกษตรกรรมและความเป็ นอยูข่ องประชาชนส่ วนใหญ่ขV ึนอยูก่ บั รายได้
ทางการเกษตร ดังนัVนภาครัฐจึงมีการกําหนดนโยบายหรื อมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนืP องเพืPอช่ วยเหลือเกษตรกร
โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายทีP ช่วยในการลดต้น ทุ น ทางการเกษตร ซึP งมาตรการบางอย่างอาจส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เช่น มาตรการของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ ในฐานะหน่ วยงานทีP รับ ผิด ชอบทีP ได้ข อความร่ วมมื อ มายังผูผ้ ลิ ต ปุ๋ ยเคมี
เพืPอให้ปรับลดราคาขายปุ๋ ยเคมีสําหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท โดยการออกมาตรการในการช่ วยเหลือเกษตรกร
ดัง กล่ า วอาจสวนทางกับ สภาวะราคาตลาดของวัต ถุ ดิ บ ปุ๋ ยเคมี ใ นต่ า งประเทศ จึ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการของบริ ษทั ทีPไม่สะท้อนถึงกลไกทางการตลาด
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษทั มีนโยบายให้ความร่ วมมือกับภาครัฐเพืPอช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีความสามารถ
ในการปรับเปลีPยนแผนการผลิตสิ นค้าได้ตามการเปลีPยนแปลงทางการตลาด โดยหันไปมุ่งเน้นทําการตลาดในสู ตร
ปุ๋ ยอืPนๆ ทีPไม่ได้อยูภ่ ายใต้มาตรการควบคุมราคาของภาครัฐเพืPอช่วยลดผลกระทบทีPเกิดขึVน
5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย' น
จากการทีPบริ ษทั นําเข้าวัตถุดิบปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศเป็ นหลัก จึงทําให้หนีV ค่าสิ นค้าทีPเกิ ดขึVนส่ วนใหญ่
เป็ นเงินสกุลต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลงินดอลลาร์ สหรัฐฯ บริ ษทั จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีPยนสกุลเงินต่างประเทศเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินบาท โดยภาระหนีVค่าวัตถุดิบอาจปรับสู งขึVนหากสกุล
เงินบาทอ่อนค่าลงเมืPอถึงวันครบกําหนดชําระเงิน นอกจากนีV บริ ษทั ยังส่ งออกปุ๋ ยเคมีไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศ
เพืPอนบ้าน ดังนัVน บริ ษ ทั อาจได้รับ ผลกระทบจากความผัน ผวนของสกุลเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐทีP อ่อนค่าลงเมืP อถึ ง
กําหนดรับชําระค่าสิ นค้าจากคู่คา้ ในต่างประเทศ
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษทั มีการพิจารณาการใช้เครืP องมือทางการเงินสําหรับการบริ หารความเสีP ยงจากเงินตราต่างประเทศ
อย่างสมํPาเสมอ โดยบริ ษทั ได้มีการเข้าทําสัญญาซืV อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันทีP
เกิดรายการทีPเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึP งแนวทางนีVจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลีPยนแปลงของอัตราแลกเปลีPยน
ทีPจะเกิดกับบริ ษทั อีกทัVงยังช่วยให้บริ ษทั สามารถกําหนดต้นทุนและราคาขายสิ นค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
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6. การพึง' พาผู้จดั หาวัตถุดบิ น้ อยราย
วัตถุดิบสําคัญทีPใช้ในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั มาจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาทีPมีจาํ นวนจํากัด ดังนัVนการจัดหา
วัตถุดิบให้เพียงพอและทันเวลาในการเข้าสู่ กระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดหาในราคาทีPเหมาะสมจึงเป็ นปั จจัย
ทีPมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ซึP งในสภาวะทีPอุปทานวัตถุดิบในตลาดมีนอ้ ยอาจส่ งผล
กระทบต่อความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเพืPอเข้าสู่ กระบวนการผลิตของบริ ษทั
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเพิPมแหล่งผูข้ ายสําหรับวัตถุดิบทุกประเภททีPบริ ษทั ต้องใช้ในกระบวนการ
ผลิต ซึP งบริ ษทั นําเข้าวัตถุดิบจากหลากหลายประเทศ โดยปุ๋ ยไนโตรเจนมีแหล่งนําเข้าจากประเทศในตะวันออก
กลาง เช่น คูเวต บาห์เรน กาตาร์ และจีน ปุ๋ ยฟอสฟอรัสมีแหล่งนําเข้าจากซาอุดิอาราเบีย และจีน ปุ๋ ยโพแทสเซี ยมมี
แหล่งนําเข้าจากแคนาดา และเยอรมัน ส่ วนปุ๋ ยสําเร็ จรู ปทีPนาํ เข้ามาเพืPอทําการแบ่งบรรจุมีแหล่งนําเข้าทีPสาํ คัญคือ
รัสเซี ย และจีน จึงทําให้ ณ ปั จจุบนั ไม่มีวตั ถุดิบประเภทใดทีPบริ ษทั พึPงพิงแหล่งผูข้ ายเพียงรายเดียว อีกทัVงบริ ษทั มี
การกระจายการสัPงซืV อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพืPอลดความเสีP ยงจากการพึPงพาผูจ้ ดั หาดังกล่าว นอกจากนีV บริ ษทั ได้
มี การทําสัญ ญาจัดซืV อวัตถุดิบซึP งจะทําให้ผูข้ ายทราบความต้องการใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละช่ วงเวลาเพืPอ
สํารองวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ในระดับทีPเพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมถึงให้ลาํ ดับความสําคัญกับบริ ษทั ในการส่ ง
มอบสิ นค้าให้ก่อนผูซ้ Vื อรายอืPน
7. การดําเนินงานของโรงงาน
ความสามารถในการผลิ ตสิ น ค้าของบริ ษทั มี ความสําคัญ ต่อผลการดําเนิ น งานของบริ ษทั ดังนัVน ความ
เสี ยหายหรื อความขัดข้องทีP เกิ ดขึV น กับ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้าคงคลัง หรื อการส่ งมอบสิ น ค้า อัน เนืP องมาจาก
เหตุการณ์ ต่างๆ ทีP เกิ ดขึV น นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษทั เช่ น สภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ อัคคี ภยั
ความบกพร่ องของเครืP องจักรหรื ออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณู ปโภค ตัวอย่างเช่ น ปั ญหาอุทกภัยในปี 2554
ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานของโรงงานทีPอาํ เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นระยะเวลา
หนึP ง เหตุการณ์ดงั กล่าวได้สร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบริ ษทั และส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ผลิตและส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษ ัท ได้ว างแผนการผลิ ต สิ น ค้า ผ่ า นโรงงาน 2 แห่ ง คื อ โรงงานทีP อ าํ เภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด
สมุทรปราการ และโรงงานทีPอาํ เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึP งแต่ละแห่งสามารถดําเนินงานทดแทน
กัน ได้ โดยโรงงานทัVงสองแห่ งได้รับ การพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การอย่างต่ อ เนืP อ ง ควบคู่ ไปกับ แผนการ
บํารุ งรักษาเครืP องจักรและอุปกรณ์เชิงป้ องกันและเชิงพยากรณ์ เพืPอรักษาเสถียรภาพของโรงงานและลดโอกาสทีP
โรงงานจะต้องหยุดเดินเครืP องนอกกําหนดเวลา นอกจากนีVบริ ษทั ได้จดั ทําประกันภัยครอบคลุมการดําเนินงานและ
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ทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการดําเนิ นธุ รกิจ เพืPอลดความเสี ยหายให้อยูใ่ นระดับทีP
ยอมรับได้ในกรณี ทีPเกิดอุบตั ิภยั ขึVน
8. การลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษทั เล็งเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดในกลุ่มอาเซี ยน โดยเฉพาะในตลาดประเทศเพืPอนบ้าน (CLMV)
ทีPกาํ ลังเร่ งยกระดับการผลิตพืชเกษตร เช่น ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย เป็ นต้น ซึP งพืชเหล่านีV เพาะปลูกโดยเกษตรกร
ท้องถิPนรวมทัVงการร่ วมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเพืPอใช้เป็ นฐานการผลิตและส่ งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ส่ งผลให้ประเทศเหล่านีVมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพืPอการเกษตรเพิPมขึVนและเกษตรกรเริP มหันมาใช้ปุ๋ยเคมีนาํ เข้าทีPมี
คุณ ภาพจากมากขึVน ดังนัVนในปี 2559 บริ ษทั ได้จดั ตัVงสาขาของบริ ษทั ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ และได้
จัดตัVง TCCC Myanmar Limited ซึP งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยโดยมี ทุ น จดทะเบี ยน 12.5 ล้านดอลล่าร์ ส หรั ฐฯ โดยได้เริP ม
ก่อสร้างโรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ทีPเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมาร์
ในเดือนมกราคม 2560 โครงการดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และคาดว่าจะ
เปิ ดดําเนิ นงานเชิ งพาณิ ชย์ได้ในเดือนเมษายน 2561 อย่างไรก็ตาม โครงการในต่างประเทศนีV มีหลายปั จจัยทีPอาจ
ส่ งผลต่อทิ ศทางผลการดําเนิ นการทัVงทางด้านบวกและลบ อาทิ เช่ น อัตราแลกเปลีPยน กฎหมายและกฎระเบี ยบ
ราชการ ทักษะความรู ้ของแรงงานท้องถิPน ภาวะเงินเฟ้อ กําลังซืV อของเกษตรกร เป็ นต้น
การบริ หารความเสีP ยง
บริ ษทั ได้มีการศึกษาความเป็ นไปได้และวางแผนการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ อย่างระมัดระวังก่อน
ตัดสิ นใจการลงทุน รวมถึงติดตามความเป็ นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาดปุ๋ ยในประเทศเมียน
มาร์ อย่างต่อเนืP อง เพืPอหาแนวทางตอบสนองความต้องการทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม ทัVงนีV บริ ษ ทั ได้ใช้จุ ด แข็งด้านต้น ทุ น ทีP ตP าํ จากปริ ม าณสัPงซืV อ และการผลิ ต ในจํานวนมาก และการมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายทีPสามารถรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยเพืPอการเพาะปลูกของเกษตรกร นอกจากนีV บริ ษทั ได้
จัดเตรี ยมทรัพยากรทีPสาํ คัญ ได้แก่ เงินลงทุน เครืP องมือและอุปกรณ์ และบุคคลกรทีPมีความชํานาญ เพืPอสนับสนุน
และผลักดันโครงการลงทุนให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีPวางไว้
9. ผู้มอี าํ นาจควบคุม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือบริ ษทั โซจิทซึ คอร์ ปเรชันP และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ซึP งเป็ นผูท้ ีPเกีPยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสดั ส่ วนในการถือหุน้ ใน
บริ ษทั รวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนัVนการออกเสี ยงในทีPประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสามารถควบคุม
มติของทีPประชุมในเรืP องสําคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปั นผล การเพิPมทุน รายการเกีPยวโยงกัน รายการได้มาจําหน่ าย
ไปซึP งทรัพย์สิน และอืPนๆ เนืP องจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงทัVงหมด ทัVงนีV
การลงมติในทีPประชุมผูถ้ ือหุ ้นถือเป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมการลงมติของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีPบริ ษทั ต้องการหรื อไม่ขดั กับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในทุกกรณี ได้
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การบริ หารความเสีP ยง
ในการลงมติเรืP องทีP สําคัญ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามระเบี ยบ ประกาศ และกฎหมายในเรืP องทีP เกีP ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด โดยบริ ษทั มีการจัดเตรี ยมข้อมูลของเรืP องดังกล่าวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้า
ก่ อ นวัน ประชุ ม โดยแสดงถึ ง รายละเอี ย ดในเรืP อ งดัง กล่ า ว ความเป็ นมา เหตุ ผ ลความจํา เป็ น ความเห็ น ของ
คณะกรรมการ เพืPอให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
ได้ซกั ถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มทีP โดยทีPบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมผูท้ ีPมีหน้าทีPรับผิดชอบโดยตรงในเรืP องนัVนๆ เพืPอให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รับข้อมูลทีPเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการลงมติได้อย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ
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4. ทรัพย์ สินทีใ' ช้ ในการประกอบกิจการ
4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักของบริษทั ทีใ' ช้ ในการประกอบธุรกิจได้ แก่
4.1.1 ทีP ดินพร้ อมสิP งปลูกสร้ างซึP งเป็ นทีP ตV งั ของโรงงานพระประแดง ตัVงอยู่เลขทีP 284 กิ โลเมตรทีP
17.5 ถนนสุ ขสวัสดิq ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ เนืVอทีPรวมประมาณ 98
ไร่ พร้อมทัVงเครืP องจักรในการผลิตปุ๋ ย ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นกรรมสิ ทธิqของบริ ษทั โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
4.1.2 ทีP ดินพร้อมสิP งปลูกสร้างซึP งเป็ นทีP ตV งั ของโรงงานนครหลวง ตัVงอยู่เลขทีP 50 หมู่ 5 ถนนนคร
หลวง-ภาชี ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนืV อทีP รวมประมาณ 106 ไร่ พร้ อมทัVง
เครืP องจักรในการผลิตปุ๋ ย ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นกรรมสิ ทธิq ของบริ ษทั โดยทีPดินพร้อมสิP งปลูกสร้างติดภาระจํานอง
กับ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ เพืPอเป็ นการประกัน การชําระหนีV ป ระเภทต่ างๆ ของบริ ษ ทั ในวงเงิ น 637.7 ล้านบาท
เครืP องจักรติดภาระจํานองกับ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ เพืPอเป็ นการประกันการชําระหนีV ประเภทต่างๆ ของบริ ษทั ใน
วงเงิน 580.9 ล้านบาท
4.2

บริษทั มีทรัพย์ สินอื'นทีส' ํ าคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนี]
4.2.2 เครืP องหมายการค้า
สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้เครืP อ งหมายการค้าระหว่างบริ ษ ัท กับ บริ ษ ัท ศรี ก รุ ง วัฒ นา จํากัด
“ศรี กรุ งวัฒนา” ซึP งได้ทาํ สัญญากันเมืPอวันทีP 2 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีเงืPอนไขและสาระสําคัญพอสรุ ปได้ดงั นีV
เจ้าของเครืP องหมายการค้า

:

ศรี กรุ งวัฒนา

ระยะเวลาของข้อตกลง

:

ไม่มีกาํ หนดระยะเวลา

สิ ทธิการใช้เครืP องหมายการค้า

:

รวมทัVงสิV น 19 เครืP องหมาย รวมถึงเครืP องหมายการค้า
ตราหัววัว – คันไถ ด้วย

เงืPอนไข

:

เป็ นการอนุญาตแบบเพิกถอนไม่ได้และเป็ นการ
ให้ สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู ้เดี ย วทีP จ ะใช้เครืP อ งหมายการค้า
ทัVงหมดดังกล่ าวกับ สิ น ค้าประเภทเคมี ภ ณ
ั ฑ์เกษตร
และปุ๋ ยเคมี ทัVงในประเทศไทยและต่างประเทศ

ค่าตอบแทน

:

ชําระครัVงเดียวมูลค่าทัVงสิV น 960 ล้านบาท โดยชําระ
เป็ นเงินสดและสิP งอืPน
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีPมีนยั สําคัญ
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6. ข้ อมูลทัว' ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื'น
1. ข้ อมูลของบริษทั
ชืPอ:
สํานักงานใหญ่:

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (TCCC)
21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัVน 14-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
ธุรกิจ:
ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีและเคมีเกษตร
ทะเบียนเลขทีP:
0107536000277 (เดิม บมจ.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
จํานวนหุน้ สามัญ:
584,716,118 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีPตราไว้:
3.00 บาท
จํานวนและชนิดของหุน้ ทีPจาํ หน่ายได้ทV งั หมดของบริ ษทั : 584,714,068 หุน้ สามัญ
2.

ข้ อมูลทัว' ไปของนิตบิ ุคคลทีบ' ริษทั ถือหุ้นตั]งแต่ ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ ว

1)
บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
สํานักงาน:
581 หมู่ 4 นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ซอย 12บี ถนนสุ ขุม วิ ท ตํา บลแพรกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ธุรกิจ:
นําเข้าและจําหน่ ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชทีPใช้ในการเกษตร สาธารณสุ ข
และปศุสตั ว์ บริ การผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร
สัดส่ วนการถือหุน้ :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์:
(02) 709-4517-9
โทรสาร:
(02) 709-4780
ทุนจดทะเบียน:
50,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญ:
500,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีPตราไว้:
100 บาท
จํานวนและชนิดของหุน้ ทีPจาํ หน่ายได้ทV งั หมด: 500,000 หุน้ สามัญ
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2)
บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
สํานักงาน:
205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชัVน 8 ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหานคร 10100
ธุรกิจ:
ดําเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพืPอให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภณั ฑ์
เหลว ทีPใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทัวP ไป
สัดส่ วนการถือหุน้ :
ร้อยละ 51
โทรศัพท์:
(02) 222-7352
โทรสาร:
(02) 224-5616
ทุนจดทะเบียน:
125,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญ:
12,500,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีPตราไว้:
10 บาท
จํานวนและชนิดของหุน้ ทีPจาํ หน่ายได้ทV งั หมด: 12,500,000 หุน้ สามัญ
3)
บริษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงาน:
180-184 ชัVน 5 อาคารศรี กรุ งวัฒนา ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหานคร 10100
ธุรกิจ:
ดําเนินธุรกิจนําเข้า ส่ งออกและจัดจําหน่ายปุ๋ ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็ นต้น
สัดส่ วนการถือหุน้ :
ร้อยละ 49 (ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 74.5)
โทรศัพท์:
(02) 225-0200
โทรสาร:
(02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน:
200,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญ:
2,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีPตราไว้
100 บาท
จํานวนและชนิดของหุน้ ทีPจาํ หน่ายได้ทV งั หมด: 2,000,000 หุน้ สามัญ
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4)
บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จํากัด
สํานักงาน:
แปลงเลขทีP ซี -15 และ ซี -18 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา ย่างกุง้
ประเทศเมียนมาร์
ธุรกิจ:
ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายปุ๋ ยเคมี ภายในประเทศเมียนมาร์
สัดส่ วนการถือหุน้ :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์:
(+95) 1 377 806
โทรสาร:
(+95) 1 382 684
ทุนจดทะเบียน:
12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จํานวนหุน้ สามัญ:
125,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีPตราไว้:
100 ดอลล่าร์สหรัฐ
จํานวนและชนิดของหุน้ ทีPจาํ หน่ายได้ทV งั หมด: 125,000 หุน้ สามัญ
3.

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื'นๆ

1)

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000 โทรสาร : (02) 009-9991

2)

ผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัVน 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (02) 034-0000 โทรสาร : (02) 034-0100
ผู้สอบบัญชีของบริษทั
1. นายมนูญ มนูสุข
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทีP 4292
2. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทีP 4301
3. นางนิสากร ทรงมณี
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทีP 5035

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ทีPออกหลักทรัพย์ เพิPมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ
56-1) ของบริ ษทั ทีPแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของ บริ ษทั www.tcccthai.com
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ส่ วนที' 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น ณ วัน ที: 31 ธั น วาคม 2560 จํา นวน 1,754,148,354 บาท เรี ยกชํ า ระแล้ ว
1,754,142,204 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 584,714,068 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3.00 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื:อผูถ้ ือหุน้ 10 ลําดับแรก ณ 12 มีนาคม 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื:อบริ ษทั
บริ ษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน: *
บริ ษทั กรุ งเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมโทรฟอส จํากัด
กลุ่มบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา จํากัด**
บริ ษทั เซ็นทรัลกล๊าส จํากัด
ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
น.ส.ศมมงคล กาญจนาภรณ์ จํากัด
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
นางมยุรี วงแก้วเจริ ญ
นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย

จํานวนหุน้
487,993,273
20,491,000
16,614,500
15,175,191
12,617,141
11,292,800
2,321,519
1,835,500
1,800,000
1,000,000

ร้อยละ(%)
83.46
3.50
2.84
2.60
2.16
1.93
0.40
0.31
0.31
0.17

หมายเหตุ
* กลุ่มบริ ษทั โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน: ประกอบด้วย บริ ษทั โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน: ("โซจิทซึ ") ถือหุ น้ ร้อยละ
43.92 และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จํากัด ("ไอเอสทีเอส") ถือหุ ้นร้อยละ 39.53 โซจิทซึ และไอเอสทีเอส
เป็ นผูเ้ กี:ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยโซจิทซึ ถือหุ น้ ในไอเอสที
เอสในสัดส่ วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออกเสี ยง 6,370 เสี ยงจากจํานวนเสี ยง 11,470 เสี ยง ไอเอส
ทีเอสประกอบธุ รกิ จซื\ อขาย นําเข้า ส่ งออก ผลิตสิ นค้า และให้บริ การเกี: ยวเนื: องกับสิ นค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่นอุตสาหกรรมเครื: องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ และอุตสาหกรรมเครื: อง
อุปโภคบริ โภค
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**กลุ่มบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา จํากัด ประกอบด้วย บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา จํากัด ("ศรี กรุ งวัฒนา") ถือหุ ้นร้อย
ละ 2.25 และบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา 21 จํากัด ("ศรี กรุ งวัฒนา 21") ถือหุ น้ ร้อยละ 0.34 ศรี กรุ งวัฒนาและศรี กรุ งวัฒนา
21 เป็ นผูเ้ กี:ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยศรี กรุ งวัฒนาถือหุ น้ ใน
ศรี กรุ งวัฒนา 21 ในสัดส่ วนร้อยละ 37
7.3 การออกหลักทรัพย์ อื'น
ไม่มี
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั มี น โยบายจัดสรรจ่ายเงิ น ปั น ผลแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราประมาณร้ อยละ 60 ของกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี ของงบเฉพาะกิ จการหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการเปลี:ยนแปลงได้ ทั\งนี\ ขึ\นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสม
อื:นๆตามที:คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
อนึ: งทางคณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอวาระการจ่ายเงินปั นผลเสนอต่อที:ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั\งที:
46 ประชุมวันที: 29 มีนาคม 2561 เพื:อขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 2.00 บาทสําหรับผลประกอบการใน
ปี 2560 เงินปั นผลจํานวนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลประมาณร้อยละ 60.9 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ซึ: งเป็ นไป
ตามอัตราจ่ายเงินปั นผลที:กาํ หนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที:อตั ราประมาณร้อยละ 60 ของกําไร
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ของงบเฉพาะกิจการ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้เป็ นหลักเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทัว: ไปจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลเมื:อมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานตามความเหมาะสม ในปี 2560 บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจาก
บริ ษทั ย่อยรวมทั\งสิ\ น 15,837,440 บาท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ: งมีประสบการณ์และความเชี:ยวชาญในสาขาต่างๆ และ
เพื:อเป็ นการถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงสร้ างของคณะกรรมการ โดยมี กรรมการที: เป็ น
ผูบ้ ริ ห าร กรรมการที: ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร และกรรมการตรวจสอบอิ ส ระซึ: งได้รั บ แต่ ง ตั\ง ให้ เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั\ง หมด กรรมการทุ ก ท่ า นต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมถึ งระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ข้อบังคับของบริ ษทั
กําหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจํานวนนี\ จะต้องมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบทั\งสิ\ น 3 ท่าน
ซึ: งคิ ด เป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั\งหมด คณะกรรมการบริ ษ ทั มี จ าํ นวน 9 ท่ าน ประกอบด้ว ย
กรรมการที: เป็ นผูบ้ ริ ห าร 3 ท่ าน กรรมการที: ไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร 6 ท่ าน ซึ: งในจํานวนนี\ เป็ นกรรมการอิ ส ระที: เป็ น
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที:เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
กรรมการที:ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน ซึ: งในจํานวนนี\ เป็ นกรรมการอิสระที:เป็ นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี\
1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ
ประธานกรรมการ
2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
4. นายจิโร่ นิชิยาม่า
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
5. นางสาวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิa
กรรมการ
6. นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร
กรรมการ
7. นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโอภาส ศรี พรกิจขจร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกษมศักดิa มัสยวาณิ ช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ:มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ประจําปี 2560
ในปี 2560 บริ ษทั ได้มีการประชุมคณะกรรมการทั\งหมด 5 ครั\ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านดังนี\
ที:

รายนาม

ตําแหน่ง

ประชุมครั\งที:
1 2 3 4 5

1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ

ประธานกรรมการ

PPPPP

2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ

ประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

PPPPP

3. นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ

ประธานเจ้าหน้าที:การเงินและกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ P P P P P

4. นายจิโร่ นิชิยาม่า

เจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่

PPPPP

5. นางสาวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิa กรรมการ

PPPPP

6. นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร

กรรมการ

PPPPP

7. นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

PPPPP

8. นายโอภาส ศรี พรกิจขจร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

PPPPP

9. นายเกษมศักดิa มัสยวานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

PPPPP

หมายเหตุ

1. P เข้าร่ วมประชุม

X ไม่เข้าร่ วมประชุม - ลาออก/ยังไม่ได้รับตําแหน่ง
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8.2 ผู้บริหาร
บริ ษทั มี คณะกรรมการบริ ห ารเพื:อทําหน้าที: บริ ห ารจัดการกิ จการภายในบริ ษทั คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที:บริ หารจํานวน 8 ท่าน ดังนี\
1. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ

ประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2. นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ

ประธานเจ้าหน้าที:การเงินและกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
- ด้านการเงินและบัญชี

3. นายจิโร่ นิชิยาม่า

เจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
- ด้านจัดซื\ อ

4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัย

เจ้าหน้าที:บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ทรัพยากรมนุษย์

5. นายวัชระ ปิ งสุ ทธิวงศ์

เจ้าหน้าที:บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ด้านการธุรกรรมการค้า การตลาด และการวิจยั และพัฒนา

6. นายสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์

เจ้าหน้าที:บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ด้านการผลิต

7. นายเรี ยวซุเกะ โฮริ

เจ้าหน้าที:บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริ หาร

8. นายโค โทจิม่า

เจ้าหน้าที:บริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ด้านสาขาย่างกุง้

รายละเอียดเพิ:มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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แผนผังองค์ กรของบริษทั
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8.3 เลขานุการบริษทั
ตามข้อ กํา หนดของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั\ง นายพชระ
วรรธนวินิจ เป็ นเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที:จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร จัดทํา
และเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจําปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายงานประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการมีส่วนได้เสี ยที:
รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ตลอดจนให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ
เพื:อสนับสนุ นการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแล
กิจการที:ดี
นายพชระ วรรธนวินิจ จบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ซิ ดนี ยป์ ระเทศออสเตรเลี ย และผ่านการอบรมหลักสู ตรผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเลขานุ การบริ ษ ทั รุ่ น ที: 23 จัดโดยชมรม
เลขานุการบริ ษทั ไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย รายละเอียดเพิ:มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่ าตอบแทนทีเ' ป็ นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสําหรับปี 2560 มีจาํ นวนรวม 7.2 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น (2) ค่ า บํา เหน็ จ กรรมการ และ (3) เบี\ ย ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ (สํา หรั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี\
ลําดับที'

รายนาม

ตําแหน่ ง

กรรมการ

(หน่ วย : บาท)
กรรมการตรวจสอบ

1

นายโยชิอากิ อิชิมูระ

ประธานกรรมการ

247,500

-

2

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ

ประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

1,416,000

-

3

นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ

ประธานเจ้าหน้าที:การเงินและ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

648,000

-

4

นายจิโร่ นิชิยาม่า

เจ้าหน้าที:บริ หารและ
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่

869,000

-

5

น.ส.กนกพร อังสุ นทรสฤษดิa

กรรมการ

399,000

-
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ลําดับที'

รายนาม

ตําแหน่ ง

กรรมการ

(หน่ วย : บาท)
กรรมการตรวจสอบ

6

นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร

กรรมการ

399,000

-

7

นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

549,000

700,000

8

นายโอภาส ศรี พรกิจขจร

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

444,000

540,000

9

นายเกษมศักดิa มัสยวาณิ ช

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

444,000

540,000

ค่ าตอบแทนอื'นๆ : ไม่มี
8.4.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ' ป็ นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หารสําหรับปี 2560 จํานวน 9 ท่าน มีจาํ นวนรวม 39.6 ล้าน
บาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื:นๆ
ค่ าตอบแทนอื'นๆ : ไม่มี
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8.5 บุคคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั\งหมด 640 คน โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทั\งสิ\ น
514,086,991 บาท ซึ: งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดื อน ค่าล่วงเวลา เงินช่ วยเหลือค่าครองชี พ เงินโบนัสช่ วยเหลือ
พิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี\ยงชีพ เป็ นต้น นอกจากนี\ บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวมทั\งสิ\ น 67,741,273 บาท
ปี 2560
พนักงานในสํานักงานใหญ่
พนักงานในโรงงานพระประแดง
พนักงานในโรงงานนครหลวง
พนักงานคลังสิ นค้าหาดใหญ่
รวม
ค่าตอบแทนพนักงานทั\งสิ\ น
ปี 2560
พนักงานบริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
พนักงานบริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จํากัด
พนักงานบริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
พนักงานบริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด
รวม
ค่าตอบแทนพนักงานทั\งสิ\ น

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
165 คน
301 คน
171 คน
3 คน
640 คน
514,086,991 บาท
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
74
53
7
134
67,741,273 บาท
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที:ดี และการ
บริ หารจัดการด้วยความโปร่ งใสซึ: งจะช่วยเพิ:มความสามารถในการแข่งขัน และประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ ส่ งผล
ให้อ งค์ก รมี ก ารเติ บ โตอย่างยัง: ยืน และมี เสถี ย รภาพ ในการนี\ บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้มี ร ะบบการบริ ห ารจัด การที: ดี มี
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารที:มีวิสยั ทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี\แจงและ
อธิ บ ายเหตุ ผลได้ รั บ ผิดชอบในการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที: มี ความยุติธรรมและซื: อสัตย์ มี การดําเนิ น งานอย่างโปร่ งใส
ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอํานาจ เพื:อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันดูแลให้คาํ แนะนําและพัฒนาทุกระบบงานเพื:อให้เป็ นไปตามนโยบายและกล
ยุทธ์ที:วางไว้ นอกจากนี\ บริ ษทั ยังตระหนักถึงการเคารพในสิ ทธิ ความเท่าเที ยมกันของผูถ้ ือหุ ้น และการมีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ: งเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ:มให้แก่บริ ษทั และผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในระยะยาว
ในการดําเนิ นกิ จการ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที: ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ: งครอบคลุมเนื\อหา 5 หมวด โดยสรุ ปดังนี\
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ที:ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ ซึ: งจะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ไว้วางใจ และมัน: ใจใน
การลงทุนในบริ ษทั โดยกําหนดนโยบายและการดําเนินการเพื:อรักษาสิ ทธิ พ\ืนฐานที:ผถู ้ ือหุน้ พึงได้รับโดยเท่าเทียม
กันของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที:เกี:ยวข้อง ทั\งการมีส่วนแบ่งในผล
กําไร และเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื:นเข้า
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิ ในการแสดงความเห็ นและซักถามในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ที:จะ
ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิ ทธิ ในการได้รับการปฏิบตั ิที:เท่าเทียมกันในการรับซื\ อหุ ้นคืนโดย
บริ ษทั รวมทั\งมีการจัดการที:เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ
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ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั\น บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุ ้น เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั\งเพิ:มช่องทาง
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็ วผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และจัดส่ งเผยแพร่ สาํ เนารายงาน
การประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ภายในระยะเวลาที:เหมาะสม ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้กาํ หนดวาระการประชุม
ไว้เป็ นเรื: องๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่
ละวาระไว้ดว้ ย นอกจากนี\ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ส่งคําถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําถามหรื อเสนอวาระการประชุมมายังบริ ษทั ได้โดยตรงหรื อ
ผ่านทางเว็บไซท์ของบริ ษทั ก็ได้
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั\งที: 45 ประจําปี 2560 ได้ถูกจัดขึ\นในวันที: 29 มีนาคม 2560 ที: ณ ห้อง
Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร ซึ: งเป็ นสถานที: ที:มีการคมนาคม
สะดวกผูถ้ ือหุ ้นสามารถเดินทางไปยังที:ประชุมได้โดยง่าย บริ ษทั ยังได้จดั เตรี ยมของว่างและของที:ระลึกไว้คอย
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่านซึ: งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที:บริ หารได้เข้าร่ วมประชุมโดยมี
ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที:เป็ นประธานในที:ประชุม และมีเจ้าหน้าที:ของสํานักที:ปรึ กษากฎหมายภายนอก
เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ: มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู ้
ถือหุ ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประธานได้เปิ ดโอกาสในผูถ้ ือหุ ้นได้ซกั ถามข้อสงสัยต่างๆ
ต่อที:ประชุมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับวาระการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั\งกรรมการในที:ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั เสนอชื:อกรรมการให้ผถู ้ ือ
หุน้ ลงคะแนนเป็ นรายคนไป เพื:อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิในการเลือกกรรมการที:ตอ้ งการได้อย่างแท้จริ ง
สําหรับ รายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษ ทั ได้จดบัน ทึ กไว้อย่างละเอี ยดและได้น าํ ขึ\ น บนเว็บ ไซต์ของ
บริ ษทั เพื:อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี\ บริ ษทั จัดให้มีการดําเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารอื:นๆ ที:
เกี:ยวข้องให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเวลาที:เหมาะสม เพื:อใช้ในการพิจารณาตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิผล โดยมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามระเบียบปฏิบตั ิผา่ นช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื: อหรื อสิ: งพิมพ์ต่างๆ รวมทั\งเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
บริ ษทั ยังได้เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจําปี
และแบบ 56-1 ทั\งนี\ เพื:อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน: ใจว่าบริ ษทั มีโครงสร้างการดําเนิ นงานที:มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
บริ ษทั ไม่มีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้หรื อโครงสร้างการถือหุน้ แบบปิ รามิด
นอกจากนี\ บริ ษทั จัดให้ผลู ้ งทุนรายย่อยที:สนใจในกิจการบริ ษทั เข้าเยีย: มชมกิจการตามความเหมาะสมและ
สามารถติดต่อขอข้อมูลของบริ ษทั ได้โดยตรงจากเลขานุการบริ ษทั
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2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้จดั
ให้มี กระบวนการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ที: โปร่ งใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยดําเนิ น การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น และพิจารณา
ลงคะแนนเสี ยงตามลําดับระเบียบวาระที:ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ในการออกเสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ จะมีสิทธิ ออก
เสี ยงหนึ: งหุ ้นต่อหนึ: งคะแนนเท่าเที ยมกัน สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที: ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการที:เป็ นอิสระคนใดคนหนึ: ง หรื อบุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทนได้ โดยบริ ษทั
ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะทั\งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั\งระบุเอกสารหรื อหลักฐานรวมทั\งคําแนะนําขั\นตอนใน
การมอบฉันทะ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม หรื อผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ
จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้ บริ ษทั ได้แปลหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็ นภาษาอังกฤษจัดส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ รายที:เป็ นชาวต่างประเทศด้วย
สําหรับผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยที:ตอ้ งการเสนอชื:อกรรมการเพื:อเข้ารับการแต่งตั\งก่อนการประชุมสามัญประจําปี
สามารถทําได้โดยเสนอรายชื: อพร้ อมประวัติของบุ คคลดังกล่าวมายังบริ ษทั ทั\งทางจดหมายหรื อเว็บ ไซต์ โดย
บริ ษทั ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว
นอกจากนี\ เพื:อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย บริ ษทั กําหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั\งกรรมการแบบ
สะสม (Cumulative Voting) เพื:อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที:ตนพอใจเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ได้
เพื:อให้ผถู ้ ือหุ น้ มัน: ใจได้วา่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที:เกี:ยวข้อง จะไม่
นําข้อมูลภายในที:ได้ล่วงรู ้และยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริ ษทั จึงได้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิ
ในเรื: อ งนี\ ไว้ใ นกฎเกณฑ์ ร ะเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องบริ ษ ัท (Compliance Program) และประมวลระเบี ย บปฏิ บ ัติ แ ละ
จริ ยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริ ษทั เพื:อเป็ นแนวทางในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในบริ ษทั เพื:อประโยชน์ส่วนตนอันจะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ไม่ได้รับความเป็ นธรรม โดยผูท้ ี:ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผอู ้ ื:นเว้นแต่เป็ นบุคคลที:จาํ เป็ นต้องทราบ และจะต้องไม่นาํ ข้อมูล
ดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ ตนเองหรื อเครื อญาติ บริ ษ ทั ได้จดั พิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เมื: อบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลง
ลายมือชื: อไว้เป็ นหลักฐาน และบริ ษทั ได้จดั อบรมเนื\ อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี\ แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เป็ นประจําทุกปี อีกด้วย บริ ษทั ยังมีขอ้ กําหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานซึ: งได้ทราบถึงข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ทําการซื\ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที:บริ ษทั จะเผยแพร่ งบการเงินของบริ ษทั
หรื อ ข้อ มู ล สําคัญ ที: มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั สู่ ส าธารณชน นอกจากนี\ บริ ษ ทั ได้ป ฏิ บ ตั ิ ต าม
ข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยโดยให้ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั แจ้งการถื อ ครอง
หลักทรัพย์บริ ษทั เมื:อแรกเข้ารับตําแหน่งและต้องรายงานการเปลี:ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดและ
ขั\นตอนปฏิบตั ิที:ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย สําหรับนโยบายการ
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ควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและ
จริ ยธรรมในหัวข้อการใช้ขอ้ มูลภายใน และนอกจากนี\ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ยังได้ยดึ หลักปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดที:ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัดเสมอมา
ในกรณี ของการทํารายการเกี:ยวโยงนั\น บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และเงื:อนไขการเข้าทํารายการเกี:ยว
โยงกันไว้ในตารางอํานาจอนุมตั ิการทําธุ รกรรมของบริ ษทั โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที:คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ได้กาํ หนดไว้ตามประกาศที: ทจ. 21/2551 เรื: อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที: เกี: ยวโยงกัน ทั\งนี\ บริ ษ ทั จะ
พิจารณาถึงประเภทของรายการที:เกี:ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะดําเนิ นการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขอ
อนุ มตั ิคณะกรรมการหรื อขออนุ มตั ิผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี อย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของรายการ
เกี: ยวโยงกัน ไว้ในรายงานประจําปี โดยรายการระหว่างกัน ได้กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั\งระบุถึงความจําเป็ นและเหตุผลด้วย
3. สิ ทธิและบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษ ทั มี น โยบายในการดําเนิ น ธุ รกิ จ โดยยึด มัน: ในความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ทั\งภายในและ
ภายนอกบริ ษ ัท เพื: อ ประโยชน์ อ ย่างยัง: ยืน ซึ: งหมายความรวมถึ ง ผูถ้ ื อ หุ ้ น พนัก งาน คู่ ค ้า คู่ แ ข่ ง เจ้าหนี\ ลู ก ค้า
ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานอยูบ่ นพื\นฐานของความซื: อสัตย์และเป็ นธรรม
ด้วยความโปร่ งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที:ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนั\น
เพื:อเป็ นการสร้างความมัน: ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิ ทธิและข้อตกลงที:มีอยูก่ บั บริ ษทั อย่าง
เป็ นธรรม บริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนว ทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มดังนี\
3.1 ผูถ้ ื อหุ ้น : บริ ษ ทั มุ่งมัน: ที: จะรั บ ผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น โดยคํานึ งถึ ง
ความเจริ ญ เติ บ โตของบริ ษ ทั อย่างยัง: ยืน สร้ างมู ลค่าเพิ:มและให้ผลตอบแทนที: เหมาะสมอย่างต่อเนื: อง รวมทั\ง
ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี
3.2 พนักงาน : บริ ษ ทั ให้ความสําคัญ กับ พนักงาน ซึ: งถื อเป็ นทรั พ ยากรอัน มี ค่า และเป็ นปั จจัยสําคัญ สู่
ความสําเร็ จของบริ ษ ทั จึ งได้มุ่ งพัฒ นาให้พ นัก งานมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่างต่ อ เนื: อ งและดู แลสวัส ดิ ภ าพ ความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี\
ด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทํางาน บริ ษทั ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ
ปลอดภัย และเอื\ อต่อการทํางานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยเฉพาะอย่างยิ:งในโรงงานของบริ ษ ทั โดยมี ขอ้ บังคับ
เกี: ยวกับการทํางานของบริ ษทั เรื: องความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานซึ: งเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ที:เข้มข้นกว่า
มาตราฐานที:กฎหมายกําหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ได้มีการรวมสถิติ
การเกิดอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วยและการลาหยุดเนื: องจากการทํางานและได้เผยแพร่ ให้ได้รับทราบกันเพื:อใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัยสู งสุ ดด้วย
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ด้านพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถ บริ ษทั ได้จดั ให้มีแผนหลักสู ตรการอบรมและสัมมนาประจําปี ที:
เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยสํารวจจากทักษะและความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการ
เพิ:มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีกาํ หนดชัว: โมงการฝึ กอบรมเฉลี:ยของพนักงานแต่ละคนและวัดผล
ของการฝึ กอบรมเพื:อประเมินถึงความสําเร็ จของแผนการฝึ กอบรมด้วย
ด้านผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร บริ ษ ทั มี ข อ้ บังคับ การทํางานซึ: งได้ก าํ หนดการให้ผ ลตอบแทนและ
สวัส ดิ ก ารที: เหมาะสมแก่ พ นัก งานให้เป็ นธรรมโดยอ้างอิ งจากมาตรฐานของอุต สาหกรรมเดี ยวกัน เช่ น อัต รา
เงินเดือนที:เหมาะสม จัดให้มีกองทุนสํารองเลี\ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุ ขภาพประจําปี
การประกัน อุบ ตั ิ เหตุ และประกัน ชี วิต เครื: องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริ ษ ทั หอพัก รถรั บ ส่ ง
พนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจสําหรับพนักงานและคนในครอบครัวที:เสี ยชีวิต และอื:นๆ รวมถึงโบนัส
ประจําปี ให้แ ก่ พ นัก งานซึ: งจะขึ\ น อยู่ก บั ผลประกอบการของบริ ษ ทั ในแต่ ล ะปี บริ ษ ทั ได้จดั ตั\งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริ ษทั มีหน้าที:พิจารณาสวัสดิการของ
พนักงานและเสนอต่อบริ ษทั เพื:อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้านสิ ทธิ มนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมของบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้เป็ นหลักการสําคัญ
ถึงการเคารพต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื: องด้วยชาติพนั ธุ์ สี ผิว ศาสนา เพศ ชาติกาํ เนิ ด
อายุ สถานะทางสังคม เป็ นต้น บริ ษทั ปฏิ เสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุ นแรงไม่ว่ากรณี ใดๆ
นอกจากนี\ บริ ษ ัท จะรั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะพนัก งานทุ ก ระดับ อย่างเท่ าเที ย มและเสมอภาค เพื: อ
เสริ มสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทํางานที:ดี
3.3 ลู ก ค้า : บริ ษ ัท มี ค วามมุ่ ง มั:น ในการสร้ า งความพึ ง พอใจและความมั:น ใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ที: จ ะได้รั บ
ผลิตภัณฑ์ที:ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที:เหมาะสม บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าไว้ในประมวล
ระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมทั\งในเรื: องคุณภาพของสิ นค้าและความรับผิดชอบต่อสิ นค้าโดยบริ ษทั จะจัดส่ งสิ นค้า
ที:มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั\น ทั\งยังต้องให้ขอ้ มูลเกี:ยวกับสิ นค้าที:ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสิ นค้าที:
จัดส่ งด้วย นอกจากนี\ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับไม่นาํ ไปหาประโยชน์และไม่เปิ ดเผยโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที:เกี:ยวข้องจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
3.4 คู่คา้ /เจ้าหนี\ : ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมของบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิใน
การคัดเลือกคู่คา้ และผูจ้ ดั หา Supply Chain ไว้ดว้ ย บริ ษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของ
คู่คา้ (Due Diligence) เพื:อให้แน่ ในว่าคู่คา้ มีชื:อเสี ยง ความสามารถที:จะปฏิบตั ิตามสัญญา ทั\งยังตรวจสอบรายชื: อ
ของคู่คา้ ว่าอยูใ่ นรายชื:อที:ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรื อไม่ และธุรกรรมที:ทาํ กับคู่คา้ ไม่มีลกั ษณะเพื:อวัตถุประสงค์
ในการหลีกเลี:ยงกฎหมาย นอกจากนี\ การดําเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จกับคู่คา้ และผูจ้ ดั หา Supply Chain จะต้องไม่
เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ดว้ ย และเพื:อเป็ นการคุม้ ครองประโยชน์ของคู่คา้ และผูจ้ ดั หา Supply Chain บริ ษทั
จะทําสัญญาการไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลความลับอื:นๆ ของคู่คา้ และผูจ้ ดั หา Supply Chain
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3.5 คู่ แ ข่ งทางการค้า : บริ ษ ทั กําหนดเป็ นนโยบายและการปฏิ บ ัติ ต่ อ คู่ แ ข่ งทางการค้าไว้ในประมวล
ระเบี ยบและจริ ยธรรมที: จะปฏิ บ ตั ิ ต่ อ คู่แข่งทางการค้าให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สากล ภายใต้ก รอบแห่ งกฎหมาย
เกี:ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยจะไม่ทาํ ข้อตกลงใดๆ ที:เป็ น
การขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั\ว หรื อการกระทําใดๆ ที:มีลกั ษณะเป็ นการครอบงําตลาด เช่น การ
ทุ่มตลาด หรื อการทําความตกลงร่ วมกันกําหนดราคา
3.6 สังคม ชุ มชนและสิ: งแวดล้อม : บริ ษ ทั ตระหนักและให้ความสําคัญ ในการดู แลและรั บ ผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมได้กาํ หนดให้เป็ นนโยบายของบริ ษทั ที:จะสร้างและพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ: งแวดล้อมที:บริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ: งอยู่ โดยบริ ษทั ได้จดั ทําแผนประจําปี ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ: งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี\บริ ษทั ได้ริเริ: มโครงการต่างๆ ที:ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่นโครงการโรงงานพลังความร้อนร่ วม รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ: ง
ได้เผยแพร่ ให้ได้รับ ให้ท ราบโดยทัว: กัน นอกจากนี\ บริ ษ ทั ได้จดั ตั\ง “คณะกรรมการและอนุ กรรมการมวลชน
สัมพันธ์” ขึ\นเพื:อกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ: งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่ วมมือ
กับทางหน่วยงานราชการและส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย
หลักปฏิบตั ิที:บริ ษทั ยึดมัน: และถือว่าสําคัญเป็ นอย่างยิ:งต่อการเติบโตที:ยงั: ยืนคือการต่อต้านการคอรัปชัน:
บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามทําการคอรัปชัน: ทุก
ประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที:รัฐหรื อบุคคลใดๆ ที:ใช้อาํ นาจรัฐเพื:อ
ประโยชน์ใดๆ ที:มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที:รัฐเพื:อให้
บริ ษ ัท ได้รั บ บริ ก ารตามปกติ หากจําเป็ นต้อ งทําธุ ร กรรมผ่านตัว แทนหรื อ นายหน้า จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบ
คุณ สมบัติของตัวแทนและนายหน้านั\น ด้วย และธุ รกรรมดังกล่าวจะต้องมี ราคาไม่สูงกว่าราคาปกติ ของตลาด
พนักงานหรื อตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที:เกี:ยวกับธุ รกรรมการเงินของบริ ษทั ไว้เพื:อการตรวจสอบโดย
สํานักตรวจสอบภายในของบริ ษทั ด้วยบริ ษทั จัดอบรมแก่พนักงานเพื:อให้ความรู ้เกี:ยวกับการคอรัปชัน: เป็ นประจํา
ซึ: งเป็ นส่ วนหนึ:งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั ที:พนักงานทุกคนต้องเข้าร่ วม
เพื:อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการสอดส่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบที:เกี:ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรม หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใน
การกระทําผิดกฎหมาย ส่ อไปในทางทุจริ ต คอร์ รัปชัน: บริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีช่องทางการเสนอข้อร้ องเรี ยนและ
คิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ดังนี\
- พนักงานบริ ษทั สามารถเสนอร้องเรี ยนการกระทําที:ขดั ต่อกฎระเบียบของบริ ษทั หรื อเสนอความคิดเห็น
ใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญ ชาคือผูจ้ ดั การทัว: ไปหรื อเจ้าหน้าที: บริ หารได้ หรื อหากพนักงานรู ้ สึกไม่สะดวก
หรื อไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรี ยนหรื อเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ สายด่วน
กรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์ ซึ: งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการ
ระเบียบปฏิบตั ิหรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เมื:อมีการร้องเรี ยนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิจะพิจารณาถึง
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ข้อร้องเรี ยนดังกล่าวโดยอาจเรี ยกประชุ มคณะกรรมการระเบี ยบปฏิ บตั ิเพื:อสอบสวนหาหลักฐานแล้วพิจารณา
จัดการไปตามความเหมาะสม เลขาธิ การคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิหรื อหัวหน้าสํานักกฎหมายจะเป็ นผูแ้ จ้งผล
ให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อเสนอความคิดเห็นทราบถึงการดําเนินการต่อไป
- นอกจากนี\ พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื:นๆ สามารถเสนอข้อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง
โดยส่ งข้อ ร้ อ งเรี ยนไปที: อี เมล์ compliance@thaicentral.co.th หรื อหมายเลขโทรศัพ ท์ 02-639-8888 หรื อที:
เลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ที:อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั\น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โดยเลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมข้อร้องเรี ยนต่างๆ และเสนอไปยัง
คณะกรรมการโดยตรงเพื:อพิจารณาต่อไป
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรี ยนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และในการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสการกระทําผิดบริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน แจ้งเบาะแสหรื อเสนอ
ความคิดเห็น ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและรายละเอียดในการร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะถูกลบเมื:อการ
สื บสวนเสร็ จสิ\ นลง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที:มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสและทัว: ถึง ทั\งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว: ไปตลอดจนข้อมูลสําคัญ ที: มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื:อให้ผูล้ งทุ น และผูเ้ กี: ยวข้องได้รับทราบผ่านช่ องทางตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
(www.set.or.th) และที: Website ของบริ ษทั www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริ ษทั ได้ที: หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1411 หรื อ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ: งให้บริ การ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว: ไป
4.1 บริ ษ ทั ได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดของข้อมู ลต่างๆ ของบริ ษ ทั ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 อัน
ได้แก่ โครงสร้ างการถื อหุ ้น รายชื: อ ประวัติ การถื อหุ ้น บทบาทหน้าที: ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนิ นงาน ลักษณะการประกอบธุ รกิ จและการแข่งขัน ความเสี: ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื:นที:จ่ายให้กบั ผูส้ อบ
บัญชี
4.2 บริ ษทั จัดให้ผถู ้ ือหุ น้ /ผูล้ งทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างทัง: ถึงและเท่าเทียมกันโดยบริ ษทั
ได้จดั ทํารายงานประจําปี รายงานผลการดําเนิ นงานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้มีการ
พบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็ นครั\งคราวด้วย
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4.3 บริ ษทั ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ต้องรายงานการซื\ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้
บริ ษทั ทราบทุกครั\งรวมถึงการจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการเมื:อได้รับแต่งตั\งเข้าเป็ นกรรมการ ใน
การประชุมคณะกรรมการครั\งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกปี จะมีการแจ้งเตือนถึงนโยบาย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื:อถือปฏิบตั ิต่อไป
4.4 จํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชัดเจนและโปร่ งใสโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สําหรับปี 2560 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารแล้ว
4.5 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั และสารสนเทศ
ทางการเงินที:ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ\นตามมาตรฐานการบัญชี ที:รับรองทัว: ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที:เหมาะสมถือปฏิบตั ิอย่างสมํ:าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที:ดีที:สุดในการจัดทํา รวมทั\งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับที:น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื: อมัน: อย่างมีเหตุผลต่อความเชื: อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที: 31 ธันวาคม
2560 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงภาระหน้าที:ในการกํากับดูแลกิจการเพื:อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดย
คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที: และความรับผิดชอบที:ตอ้ งคํานึ งถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั มติที:
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และหลักการกํากับดู แลกิ จการที: ดี โดยดําเนิ นการอย่างซื: อสัตย์ สุ จริ ต มี จริ ยธรรม รับผิดชอบ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส กํากับดูแลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น รวมทั\งประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื:อให้บริ ษทั สามารถเสริ มสร้างความ
แข็งแกร่ งในด้านการกํากับดูแลกิจการที:ดีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ: งมีประสบการณ์และความเชี: ยวชาญในสาขา
ต่างๆ และเพื:อเป็ นการถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
ที:เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที:ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ: งได้รับแต่งตั\งให้เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั\งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที:มี
การแก้ไ ขเพิ: ม เติ ม ) พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (และที: มี ก ารแก้ไ ขเพิ: ม เติ ม )
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปนะกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที:เกี:ยวข้องกําหนด ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั
ไม่ น้อ ยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจํานวนนี\ จะต้อ งมี ก รรมการอิ ส ระอย่างน้อ ย 2 คนและกรรมการจาก
ภายนอกอีก 1 คน ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบทั\งสิ\ น 3 ท่านซึ: งคิดเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั\งหมด
คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที:เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
กรรมการที:ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน ซึ: งในจํานวนนี\ เป็ นกรรมการอิสระที:เป็ นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี\
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายโยชิอากิ อิชิมูระ
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ
นายจิโร่ นิชิยาม่า
นางสาวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิa
นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร
นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ
นายโอภาส ศรี พรกิจขจร
นายเกษมศักดิa มัสยวาณิ ช

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณะกรรมการได้เข้าฝึ กอบรมหรื อเข้าร่ วมหลักสู ตร
พัฒนาความรู ้ความสามารถของกรรมการ
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า
ทุกปี บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมทั\งสิ\ น 5 ครั\ง แต่ละครั\งใช้เวลา
3-4 ชัว: โมง ทั\งนี\ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดทําเป็ นรายงาน
การประชุมเสนอเพื:อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื:อผูเ้ กี:ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
บทบาทหน้ าทีแ' ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษ ทั ร่ ว มกัน กําหนดวิสั ย ทัศ น์ และให้ค วามเห็ น ชอบต่ อ ภารกิ จ กลยุท ธ์
เป้ าหมาย แผนธุ รกิจและงบประมาณของบริ ษทั ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผน
กลยุทธ์และงบประมาณที:กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื:อเพิ:มมูลค่าทางธุรกิจสู งสุ ดแก่บริ ษทั
และความมัง: คัง: สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการดําเนินการอย่างสมํ:าเสมอ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดและแบ่งแยกหน้าที:และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ าย
บริ หาร มี การกําหนดระดับอํานาจดําเนิ นการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ:งการกําหนดอํานาจทางการเงินอย่าง
ชัดเจน
3. จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที:
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที:ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื: อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุม กํากับ ดูแล
และติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที:ได้รับมอบหมาย โดยกําหนดให้มี
การราย งานความก้า วหน้ า ของผลการดํา เนิ น งานและผลประกอบการของบริ ษ ัท ทุ ก เดื อ นในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนี\ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ จึง
ได้กาํ หนดให้ฝ่ายบริ หารรายงานเรื: องที:สาํ คัญต่างๆ ของบริ ษทั เพื:อให้การดําเนิ นกิจการเป็ นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
5. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ร ายการที: สํา คัญ เช่ น โครงการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ การซื\ อ ขายทรั พ ย์สิ น
ตลอดจนการดําเนินการใดๆ ที:กฎหมายกําหนด
6. คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั\ง บุ ค คลอื: น ให้ ด ํา เนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ภายใต้ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื:อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที: คณะกรรมการเห็ นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที: คณะกรรมการเห็ นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี:ยนแปลง หรื อแก้ไขอํานาจ
นั\นๆ ได้
7. พิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรื อ ให้ความเห็ นชอบต่อรายการที: เกี: ยวโยงของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ข้อกําหนด หรื อ แนวทางปฏิบตั ิที:เกี:ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8. พิจารณารายการที: อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และ
เป็ นอิสระภายใต้กรอบจริ ยธรรมที:ดี เพื:อให้เกิดความโปร่ งใส และป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดย
ถือเป็ นหน้าที:ที:ตอ้ งหลีกเลี:ยงการมีส่วนเกี:ยวข้องทางการเงิน และ/หรื อ ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอันอาจ
ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเสี ยผลประโยชน์
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
ชื: อ และจํานวนกรรมการซึ: งมี อ าํ นาจลงลายมื อ ชื: อ แทนบริ ษ ทั คื อ กลุ่ ม ก. คื อ นายเคี ย วซุ เกะ
ซาซากิ หรื อ นายจิ โ ร่ นิ ชิ ย าม่ า ลงลายมื อ ชื: อ ร่ ว มกับ กลุ่ ม ข. คื อ นายชิ เกะซึ กุ ฟุ คุ ด ะ รวมเป็ นสองคนและ
ประทับตราสําคัญบริ ษทั
การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณะกรรมการได้เข้าฝึ กอบรมหรื อเข้าร่ วม
หลักสู ตรพัฒนาความรู ้ความสามารถของกรรมการโดยในปี 2560 มีกรรมการที:เข้ารับการฝึ กอบรมดังนี\
1. นายสุ วฒั น์ สื บ สัน ติ กุล ได้เข้าฝึ กอบรมหลักสู ตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017
จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2. นายโอภาส ศรี พ รกิ จ ขจร ได้เข้า ฝึ กอบรมในหลัก สู ต ร Board Matters and Trends (BMT)
3/2017 จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
3. นางสาวกนกพร อัง สุ น ทรสฤษดิa ได้เข้า ฝึ กอบรมในหลัก สู ต ร Board Matters and Trends
(BMT) 4/2017 จัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริ ษทั
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที:มีการแก้ไขเพิ:มเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที:มีการแก้ไขเพิ:มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ปนะกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที:เกี:ยวข้อง
กําหนด ได้รับแต่งตั\งครั\งแรกเมื:อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั\งกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อได้ สําหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโอภาส ศรี พรกิจขจร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมศักดิa มัสยวาณิ ช
กรรมการตรวจสอบ
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โดยนายโอภาส ศรี พรกิจขจร เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริ ษทั
ในปี 2560 มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบทั\งสิ\ น 5 ครั\งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่ วม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี\
1. นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั\ง
2. นายโอภาส ศรี พรกิจขจร
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั\ง
3. นายเกษมศักดิa มัสยวาณิ ช
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั\ง
อํานาจหน้ าทีแ' ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษ ทั มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที:เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั\ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื:นใดที:รับผิดชอบเกี:ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที:เกี:ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั\งบุคคล ซึ: งมีความเป็ นอิสระเพื:อทําหน้าที:เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั\งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั\ง
5. พิจารณารายการที: เกี: ยวโยงกันหรื อรายการที: อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั\ง นี\ เพื: อ ให้ ม ั:น ใจว่า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําในช่วงที:เหมาะสม
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูล้ งนาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี\
7.1 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี\
1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที:เชื:อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
3) การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที:เกี:ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4) ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) รายการที:อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ
หน้าที:
7) รายการอื:นที:เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว: ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที:และ
ความรับผิดชอบที:ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิการอื:นใดตามที:คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
บริ ษทั มีสํานักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ\นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื:อให้
เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของสายงานต่างๆ โดยสํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที:สอบทาน
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมิ นความเพียงพอและประสิ ทธิ ภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั\งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามแผน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื:อให้การ
ดําเนินของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สํานักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทยั เป็ น
ผูจ้ ดั การทัว: ไป มีหน้าที:กาํ กับดูแลสํานักงานตรวจสอบภายใน
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารเพื:อทําหน้าที: บริ หารจัดการกิ จการภายในบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หารประกอบด้วยเจ้าหน้าที:บริ หารจํานวน 8 ท่าน (โปรดดูหน้า 35 ข้อ 8.2)
หน้ าทีแ' ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริ หารจัดการงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิใน
เรื: องสําคัญๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนในตารางอํานาจอนุมตั ิในเรื: องต่างๆ เช่นการจัดซื\ อ การผลิตและ
การจัด จําหน่ ายปุ๋ ยเคมี บี ญ ชี แ ละการเงิ น ทรั พ ยากรบุ ค คล ตามแผนงานหรื อ งบประมาณที: ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ด้วยความซื: อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผู ้
ถือหุน้ อย่างดีที:สุด
2. ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในการ
ตัดสิ นใจในประเด็นที:สาํ คัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั บริ ษทั
3. กลัน: กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
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การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ' ริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษ ทั ไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ ประธานเจ้าหน้าที: บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ทั\งนี\มีการแยกอํานาจหน้าที:ระหว่างกันอย่างชัดเจน สําหรับการอนุมตั ิรายการที:มีความสําคัญ บริ ษทั
ได้มีการกําหนดลําดับขั\นในการอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ในรู ปเล่มที: ชดั เจน นอกจากนี\ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าํ หนดให้ มี ก ารรายงานการดําเนิ น งาน ซึ: งคณะกรรมการบริ ษ ัท สามารถซัก ถาม
ตรวจสอบการบริ หารงานของประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในเรื: องที:เป็ นสาระสําคัญได้
9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิเป็ นคณะกรรมการที:ถูกจัดตั\งขึ\นตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบตั ิของ
บริ ษทั (Compliance Program) เพื:อทําหน้าที:ในการพิจารณาเนื\ อหาและกํากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริ ย ธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ: งเป็ นเป็ นหลัก ปฏิ บ ัติ พ\ื น ฐานที: ค รอบคลุ ม และกํากับ การดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั
ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมมีผลบังคับต่อบริ ษทั กรรมการ และพนักงานบริ ษทั ทุกคน
ที:จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับที:กาํ หนดไว้ในประมวลอย่างเคร่ งครัด หลักปฏิบตั ิของประมวลระเบียบปฏิบตั ิและ
จริ ย ธรรมจะอิ ง กับ หลัก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและหลัก ความสุ จ ริ ต มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ พ นัก งานบริ ษ ัท ยึด มั:น ใน
มาตรฐานทางจริ ยธรรมในระดับสู งและป้ องกันมิให้มีการกระทําที:ผิดกฎหมายหรื อผิดต่อนโยบายของบริ ษทั อัน
เป็ นการสร้างความเชื: อมัน: ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนทัว: ไป ทั\งยังจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีการเติบโตอย่างมัน: คง
และยัง: ยืนอีกด้วย เนื\ อหาในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมแบ่งเป็ น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริ ษทั
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทรัพย์สินและข้อมูลของบริ ษทั พนักงานทุกคนมีหน้าที:ที:จะต้องศึกษาและทําความ
เข้าใจในเนื\ อหา และนําไปใช้ปฏิบตั ิในการทํางาน รวมถึงต้องสอดส่ องดูแลการกระทําที:ขดั ต่อประมวลระเบียบ
ปฏิบตั ิและจริ ยธรรมด้วย
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิประกอบไปด้วย
1. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิ
2. เจ้าหน้าที:บริ หาร
เป็ นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิ
3. หัวหน้าสํานักกฎหมาย
เป็ นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิ
อํานาจหน้ าทีข' องคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วางแผนการใช้และปฏิบตั ิตามประมวลระเบี ยบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมให้บรรลุตามเป้ าหมาย
และให้ความรู ้เกี:ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและอนุ มตั ิแผนการใช้และปฏิบตั ิตามประมวลดังกล่าว
ตามที:หน่วยงานที:เกี:ยวข้องเสนอมา
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2. จัด ตั\ง และดู แ ลรั ก ษาเครื อ ข่ ายสื: อ สารฉุ ก เฉิ น เพื: อ ใช้ในกรณี ที: เกิ ด การกระทําที: มิ ช อบด้ว ย
กฎหมายหรื อฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของบริ ษทั หรื อการกระทําใดๆ ที:สงสัยว่าจะเป็ นการ
ละเมิดกฎหรื อระเบียบบริ ษทั
3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจําเป็ นเพื:อค้นหาข้อเท็จจริ งที:เกี:ยวกับการกระทําที:ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรื อการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบของบริ ษทั และพิจารณาว่าการฝ่ าฝื นหรื อการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการ
ลงโทษทางวินัยหรื อไม่ รวมถึงนําเสนอมาตรการที: เหมาะสมเพื:อจัดการกรณี ดงั กล่าว รวมถึงเพื:อป้ องกันกรณี
ดังกล่าวที:อาจเกิดขึ\นอีกในอนาคต
4. ชี\ แจงและอบรมพนักงานบริ ษทั ให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที:และความรับผิดชอบของตน
ตามประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรม
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี' ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความเสี: ยงในการดําเนินธุรกิจ จึงได้จดั ตั\งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี: ยงขึ\นเพื:อดําเนินการตามนโยบายในการบริ หารความเสี: ยงของบริ ษทั ให้เป็ นรู ปธรรมและสามารถ
สนับสนุนการตัดสิ นใจของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงลดความเสี ยหายที:อาจจะเกิดขึ\นใน
อนาคต โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี: ยงได้นาํ หลักการบริ หารความเสี: ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk
Management) ซึ: งเป็ นเครื: องมือในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนมาปรับใช้ในบริ ษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี' ยงประกอบไปด้ วย
1. ประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความ
เสี: ยง
2. ประธานเจ้าหน้าที: การเงิ น และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ , เจ้าหน้าที: บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการบริ หารความเสี: ยง
3. หัวหน้าสํานักตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี: ยง
ขอบเขตหน้ าทีข' องคณะกรรมการบริหารความเสี' ยงมีดงั นีV
1. กําหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริ หารความเสี: ยงด้านต่างๆ ที:เกี:ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
2. จัดให้มีการบริ หารความเสี: ยงและกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี: ยงที:ครอบคลุมทัว: ทั\ง
องค์กร
3. สอบทานความเสี: ยงและมาตรการในการหลีกเลี:ยงความเสี: ยงซึ:งประเมินโดยเจ้าของความเสี: ยง
และให้คาํ แนะนําเพื:อการปรับปรุ ง
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4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามกรอบการบริ หารความเสี: ยงทัว: ทั\งองค์กร รวมถึง
ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี: ยงเป็ นประจํา
5. ปฏิบตั ิหน้าที:อื:นใดตามที:คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
นอกจากนี\ คณะกรรมการบริ หารความเสี: ยงได้แต่งตั\งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี: ยงซึ: ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั เพื:อดําเนินการบริ หารความเสี: ยงในระดับหน่วยงาน โดย
มีสาํ นักตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระสานงานและสนับสนุน
9.3 การสรรหาและแต่ งตัVงกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 คณะกรรมการบริษทั
การแต่ งตัVงและถอดถอนกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการของบริ ษทั จะถูกเลือกตั\งโดยที:ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมีจาํ นวน
กรรมการไม่ น้อ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่ น้อ ยกว่ากึ: งหนึ: งของจํานวนกรรมการทั\งหมด ต้อ งมี ถิ: น ที: อ ยู่ใน
ราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจํานวนนี\ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอก
อีก 1 คน
บริ ษทั กําหนดให้การเลือกตั\งกรรมการเป็ นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดย
มีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ:งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที:ตนถือคูณด้วยกรรมการที:จะเลือกตั\ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที:มีอยูท่ \ งั หมดตาม (1) เลือกตั\งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที:เลื อกตั\งบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ: งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั\งเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที:จะพึงเลือกตั\งในครั\งนั\น ในกรณี ที:บุคคลซึ: งได้รับการเลือกตั\งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที:จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั\งในครั\งนั\น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี\ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั\ง ให้คณะกรรมการของบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งทั\งคณะ และ
ให้ที: ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการของบริ ษ ทั ขึ\ น ใหม่ ต ามวิธี ก ารข้างต้น โดยกรรมการที: พ น้ จากตําแหน่ งอาจได้รับ
เลือกตั\งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหน่ งเพื:อดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ต่อไปพลางก่อนเท่าที:
จําเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที:
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นอกจากนี\ กรรมการบริ ษทั จะพ้นจากตําแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามพระราช
บัญตั ิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณี ที:มีตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุขา้ งต้น ข้อบังคับ
บริ ษ ทั กําหนดให้ค ณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลคนหนึ: งซึ: งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล กั ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา 68
พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ: งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที:ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที:ตนแทน
ข้อบังคับบริ ษทั ยังกําหนดให้ที:ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถถอดถอนกรรมการบริ ษทั ได้ โดยลงมติให้
กรรมการคนใดคนหนึ: งออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี: ของ
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ: งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ:งหนึ: งของจํานวนหุ ้นที:ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที:มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
การสรรหากรรมการ
เมื: อตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลงจากการลาออกจากตําแหน่ งหรื อตามวาระหรื อเหตุอื:น ใด
คณะกรรมการบริ ษทั จะสรรหาบุคคลที:ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและเป็ นบุคคลที:มีความรู ้ความสามารถ
และมีความเหมาะสมในการเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื:อเสนอให้ที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที:ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ลงมติอนุมตั ิแล้วแต่กรณี ตามที:ขอ้ บังคับบริ ษทั กําหนด บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา
เมื:อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวม
ข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที:เกี:ยวข้องกับการดําเนินการของบริ ษทั รวมถึงหน้าที:ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการ
ดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษ ทั จดทะเบี ยน และให้เลขานุ ก ารบริ ษ ทั เป็ นผูบ้ รรยายให้แ ก่ ก รรมการใหม่ ได้
รับทราบ
9.3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลื อกบุ คคลที: จะเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิ ส ระมิ ได้ผ่านขั\น ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื: องจากบริ ษทั ไม่มีการแต่งตั\งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณา
ร่ วมกันของที: ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยคัดเลือกบุคคลที: มีคุณ สมบัติตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (และที:มีการแก้ไขเพิ:มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที:มี
การแก้ไขเพิ:มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปนะกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที: ทจ 39/2559 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที:เกี:ยวข้องกําหนด
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9.3.3 คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตั\งประธานเจ้าหน้าที:บริ หารและเจ้าหน้าที:บริ หารของคณะ
กรรมการบริ หารหลังจากการประชุมสามัญประจําปี ซึ: งจะมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี บุคคลที:จะดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที:บริ หารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริ ษทั พนักงานระดับผูฝ้ ่ ายจัดการอาวุโสของบริ ษทั หรื อ
บุคคลภายนอกที:มีความรู ้ความสามารถ ในกรณี ที:ตาํ แหน่ งเจ้าหน้าที:บริ หารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที:บริ หารจะ
เสนอชื:อผูท้ ี:เหมาะสมให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิเข้าดํารงตําแหน่งที:วา่ งลง ซึ: งจะดํารงตําแหน่งได้เท่าวาระที:
ยังเหลืออยูข่ องเจ้าหน้าที:บริ หารเดิมที:ตนแทน
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
สําหรับการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ได้ส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้า
ไปดํารงตําแหน่ งในฐานะกรรมการ ทั\งนี\ เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ซึ: งตัวแทนของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบายและตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจกรณี ที:สาํ คัญ และยังคอยดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับที:เกี:ยวข้องต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที:มี
การแก้ไขเพิ:มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปนะกาศคณะกรรมการตลาด
ทุ น และประกาศตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยที: เกี: ยวข้องกําหนด ไม่ว่าจะเป็ นในเรื: องการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน การได้ม าหรื อ จําหน่ ายทรั พ ย์สิ น เป็ นต้น เพื: อ ให้ เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน กับ บริ ษ ัท
นอกจากนี\ ระบบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐานเดียวกันกับบริ ษทั เพื:อใช้จดั ทํางบ
การเงินรวม
9.5 การดูแลเรื' องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี:ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เพื:อเป็ นแนวทางในการป้ องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ: งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และเพื:อเป็ นการสร้างความเชื:อมัน: ว่า
กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร พนักงานบริ ษทั และบุคคลที:เกี:ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื:อผลประโยชน์ของ
ตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี\
5.1 บริ ษทั ได้จดั ทําและแจกคู่มือระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมซึ: ง
มีหัวข้อข้อมูลบริ ษทั และการซื\ อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข่าววงในกําหนดอยูแ่ ละจัดให้มีการอบรมประจําปี ใน
หัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื:อรับทราบไว้เป็ น
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หลักฐาน บุคคลเหล่านี\จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลซึ: งตนได้รับทราบจากการปฏิบตั ิงานเพื:อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่ชอบ
5.2 สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องจัดทํารายงานการเปลี:ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ
รายงานต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกําหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร นําข้อมูลภายในที:มีสาระสําคัญของ
บริ ษทั ซึ: งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื:อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ: งรวมถึงการซื\ อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องงดการซื\ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลสําคัญที:มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้แก่สาธารณชน
5.3 สําหรับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริ ยธรรมด้วย โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้นาํ หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็ นระเบียบภายในของตนเอง
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คือ นายมนู ญ มนู สุข ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที: 4292 (เป็ นผูล้ งลายมือชื: อใน
งบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2558 2559 และ 2560) และ/หรื อนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที: 4301 (ไม่เคยลงลายมือชื:อในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/หรื อ นางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตเลขที: 5035 (ไม่เคยลงลายมือชื:อในงบการเงินของบริ ษทั ) แห่ ง สํานักงาน ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี\
1. ค่าสอบบัญชี
รอบปี บัญชี 2560

หน่วย:บาท

ค่าสอบบัญ ชี งบการเงิ น เฉพาะกิ จการและ
งบการเงินรวมประจําปี

1,480,000.-

ค่าสอบบัญ ชี งบการเงิ น เฉพาะกิ จการและ
งบการเงินรวมรายไตรมาส

290,000.-

รวมค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริ การอื:น
ไม่มี

2,350,000.-
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
รายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปั จจุบนั แนวคิดเรื: องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้
กลายเป็ นแนวทางที: สําคัญ ต่อการดําเนิ น ธุ รกิ จโดยจะเห็ น ได้ว่ากิ จการขนาดใหญ่ ท\ งั ในและต่างประเทศได้น าํ
แนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรื อนํามาเป็ นกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจ เนื: องจากเป็ นที:พิสูจน์แล้วว่าการดําเนิ น
กิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยคํานึงถึงผลกระทบที:จะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิ: งแวดล้อมจะช่วยให้กิจการและ
สังคมอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข และนําไปสู่ การเติบโตที:ยงั: ยืน (Sustainable Development) ของกิจการ
บริ ษทั ไทยเซ็ น ทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญ กับแนวคิดดังกล่าวและได้ดาํ เนิ น การตาม
แนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั มาตลอด บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อ
สังคมฉบับนี\ข\ ึนเพื:อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ
วิสัยทัศน์ ของบริษทั
ทีห' นึ'งในใจเกษตรกร
“เรามุ่งมัน: ที:จะเป็ นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และ
การบริ การที:มีคุณภาพ ซึ: งจะช่วยเพิ:มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”
พันธกิจของบริษทั
เพื:อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริ ษทั จึงได้กาํ หนดพันธกิจของบริ ษทั ดังนี\
1.
มุ่งมัน' สร้ างคุณค่ า
เรามุ่งมัน: ที:จะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและการเกษตรโดยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และการ
บริ การที:เหนื อกว่า ซึ: งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื: องเพื:อเพิ:มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริ การของเราจะ
ครอบคลุม ไปยังเกษตรกรทัว: ทั\งภู มิ ภ าคอาเซี ยน และจะขยายรู ป แบบเพิ:ม ขึ\ น อี กเพื:อยกระดับ ห่ วงโซ่ มู ลค่าใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
2.
พัฒนาคนของเรา
เรามุ่งมัน: ที: จะพัฒ นาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ และสร้ างวัฒ นธรรมองค์กรที:
พนัก งานช่ ว ยกัน ส่ ง เสริ ม ให้ เติ บ โตไปพร้ อ มกัน เราจะพัฒ นาองค์ก รของเราอย่างต่ อ เนื: อ งเพื: อ รั บ มื อ กับ การ
เปลี:ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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เอาใจใส่ ต่อสั งคม
เรามุ่งมัน: ที:จะทําให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็ นมิตรต่อสิ: งแวดล้อม มีความยัง: ยืน และสร้าง
อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่อสังคม โดยการนําเอาแนวคิ ดการเป็ นสมาชิ กที: ดีของสังคมและการพัฒ นาอย่างยัง: ยืน มาใช้
ร่ วมกับการดําเนินธุรกิจของเรา
3.

ทิศทางสู่ ความยัง' ยืน
เกษตรกรรมมีความสําคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมาก โดยผลผลิตที:ได้จากการเกษตรจะ
ใช้เป็ นอาหาร เครื: องนุ่งห่ ม ที:อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค รวมถึงสิ: งของที:จาํ เป็ นอื:นๆ ในชีวิตประจําวัน ในฐานะผูผ้ ลิต
ปุ๋ ยเคมีซ: ึ งเป็ นสิ นค้าที:มีความเกี:ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริ ษทั จึงมีความรับผิดชอบที:จะต้องผลิตสิ นค้าที:มี
คุณ ภาพเพื:อช่ วยสนับสนุ นการเพิ:มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ\น บริ ษทั เชื: อว่าการซื: อสัตย์ต่อลูกค้าโดยการ
ควบคุมคุณ ภาพสิ นค้าให้ได้มาตรฐานสู งรวมถึงให้คาํ ปรึ กษาในการใช้สินค้าให้ถูกต้องจะช่ วยให้การเกษตรมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ\น เกษตรกรมีชีวิตที:ดีข\ ึน ซึ: งก็จะทําให้บริ ษทั สามารถเติบโตอย่างยัง: ยืนไปด้วยได้ นอกจากนี\
บริ ษทั ยังไม่ละเลยที:จะดูแลชุมชนและสิ: งแวดล้อมซึ: งอาจได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมของบริ ษทั โดยการลด
มลภาวะ ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ: งที:ขาดแคลน เป็ นการช่วยเหลือเกื\อกูลกันระหว่างบริ ษทั และชุมชน
ซึ: งจะนําไปสู่ การเติบโตที:ยงั ยืนต่อไป
กรอบการรายงาน
เนื\อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี\ได้จดั ทําขึ\นตามแนวทางการจัดทํารายงานแห่งความยัง: ยืน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจําปี (Integrated CSR Reporting
Framework) จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั\งนี\เนื\อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี ไม่รวมถึงบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ลักษณะธุรกิจของบริษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีคุณภาพสู งโดยมีกาํ ลังการผลิต 1.2
ล้านเมตริ กตันต่อปี
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ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นผูท้ ี:เกี:ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรื อ
ผลกระทบจากการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ด้วย จึ งถือเป็ นหน้าที: ของบริ ษทั ที: จะต้องควบคุมดู แลกิ จกรรมของ
บริ ษทั เพื:อเสริ มสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที:อาจเกิดขึ\นให้ได้มากที:สุด ผูม้ ีส่วนได้เสี ยยังเป็ นส่ วนสําคัญ
สําหรับการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที:ยงั ยืนอีกด้วยโดยบริ ษทั จะประเมินความเสี: ยงของกิจกรรมและติดตาม
ผลกระทบที: เกิ ดขึ\นต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ตลอดจนสํารวจความต้องการของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแล้วจึ งกําหนดกลยุทธ์
นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิในเรื: องนั\นๆ
บริ ษทั ได้จดั ประเภทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ออกได้เป็ นกลุ่มต่างๆ ดังนี\
1. พนักงานของบริ ษทั เป็ นผูป้ ฏิบตั ิและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริ ษทั ประโยชน์หรื อ
ผลกระทบที:อาจได้รับได้แก่ ค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ หน้าที:การงาน การฝึ กอบรมความรู ้ต่างๆ สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
2. ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน เป็ นผูช้ าํ ระเงินซื\ อหุ ้นของบริ ษทั จึงมีส่วนได้เสี ยขึ\นอยูก่ บั ผลประกอบการของ
บริ ษทั ด้วย ประโยชน์หรื อผลกระทบที:อาจได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่ วนของหุ ้นที:ตนถือในรู ปต่างๆ เช่น เงิน
ปั นผล ผลกําไรขาดทุนจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูลที:บริ ษทั เปิ ดเผย
3. เกษตรกร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงจากการอุปโภคสิ นค้าของบริ ษทั ประโยชน์หรื อผลกระทบที:อาจ
ได้รับ ได้แก่ คุ ณ ภาพของสิ น ค้าและบริ ก าร การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของสิ น ค้า การให้ค าํ ปรึ ก ษาแก่ ลู ก ค้า การรั ก ษา
ความลับของลูกค้า บริ การหลังการขาย
4. ผูแ้ ทนจําหน่ าย เป็ นผูม้ ีความสําคัญในการกระจายสิ นค้าให้กบั เกษตรกร ประโยชน์หรื อผลกระทบที:
อาจได้รับคือ ส่ วนแบ่งรายได้จากการขายสิ นค้า การจัดเตรี ยมและขนถ่ายสิ นค้าให้แก่ผแู ้ ทนจําหน่าย การส่ งเสริ ม
และสนับสนุนทางการตลาด การรับประกันสิ นค้าในกรณี สินค้ามีความชํารุ ดบกพร่ อง
5. คู่คา้ ผูจ้ ดั หา เป็ นผูท้ ี:มีบทบาทในห่ วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรื อเป็ นผูร้ ับจ้างหรื อให้บริ การ
แก่บริ ษทั ในงานหรื อโครงการใดๆ ประโยชน์หรื อผลกระทบที:อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื\ อจัดหา
การประมูลงานหรื อโครงการของบริ ษทั การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู ้หรื อประสบการณ์
6. คู่แข่ง เป็ นผูท้ ี:มีส่วนได้เสี ยในด้านการจําหน่ ายสิ นค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรื อผลกระทบที:อาจ
ได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย การดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและมีจริ ยธรรม
7. เจ้าหนี\ เกี:ยวข้องกับบริ ษทั โดยเป็ นผูท้ ี:มีสิทธิ เรี ยกร้องต่อบริ ษทั ประโยชน์หรื อผลกระทบที:อาจเกิดขึ\น
ได้แก่ การชําระหนี\สินตรงต่อเวลารวมถึงผลประโยชน์ที:ได้ตกลงกันไว้
8. ชุมชนแวดล้อม เกี:ยวข้องกับบริ ษทั เนื: องจากอาจได้รับประโยชน์หรื อผลกระทบจากกระบวนการผลิต
เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ: งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสิ นค้าพื\นบ้านในชุมชน
การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ
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ประเด็นทีส' ํ าคัญและมุ่งเน้ นในการดําเนินความรับผิดชอบสั งคม
จากการวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยโดยพิจารณาจากประเด็นที:มีความสําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประด็นที:มี
ความสําคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงได้กาํ หนดประเด็นที:สาํ คัญและมุ่งเน้นดังนี\
- คุณภาพของสิ นค้า
- กระบวนการผลิตที:เป็ นมิตรกับสิ: งแวดล้อม
- การให้ขอ้ มูลความรู ้ในการใช้ผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั
จากนั\นบริ ษทั ก็ได้ดาํ เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็ นสําคัญ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ' งแวดล้ อม
บริ ษทั ได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที:จดั เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ: งแวดล้อมไว้ดงั ต่อไปนี\
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีนโยบายเน้นการผลิตสิ นค้าที:มีคุณภาพสู งได้มาตรฐาน เพื:อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื:อมัน:
ในคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ว่าเป็ น “ปุ๋ ยเต็มสู ตร” การที:ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่ งผลให้ปริ มาณผลผลิตทางเกษตรกรรม
เพิ: ม เกษตรกรก็ จ ะมี ร ายได้ม ากขึ\ น และช่ ว ยยกระดับ ความเป็ นอยู่ข องเกษตรกรให้ ดี ข\ ึ น ในการนี\ บริ ษ ัท ได้
ดําเนินการเพื:อเป็ นการรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคดังนี\
1. การควบคุมคุณภาพของสิ นค้า
- ในสายการผลิ ต บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบคุณ ภาพของวัตถุดิบและสิ นค้าที: ผ่านสายการผลิ ตอย่าง
เข้มงวด โดยจะมี การสุ่ มตรวจคุณ ภาพของปุ๋ ย 3 ช่ วงด้วยกัน เริ: มจาก ช่ วงแรกสุ่ มตรวจปริ มาณธาตุอาหารของ
วัตถุดิบก่อนส่ งเข้าสู่ กระบวนการผลิต ช่วงที: 2 สุ่ มตรวจปริ มาณธาตุอาหารระหว่างที:ปุ๋ยผลิตสําเร็ จผ่านสายพาน
การผลิต และช่วงที: 3 สุ่ มตรวจระหว่างที:ปุ๋ยผลิตสําเร็ จถูกบรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ์ ในการสุ่ มตรวจธาตุอาหารในแต่ละ
ช่ วงนั\น พนักงานบริ ษ ทั จะสุ่ มเก็บ ตัวอย่างของปุ๋ ยทุ กๆ 15 นาที จากสายพานลําเลี ยงจนครบ 8 ครั\ ง (หรื อทุ ก 2
ชั:วโมง) ตัวอย่างที: เก็บ ได้จะถู ก ส่ งไปที: ห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารของบริ ษ ทั เพื: อ วิเคราะห์ ป ริ ม าณธาตุ อ าหาร หากพบว่า
ตัว อย่า งที: สุ่ ม ตรวจมี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารไม่ ไ ด้ต ามมาตรฐาน ปุ๋ ยที: ผ ลิ ต ในช่ ว งดัง กล่ า วจะถู ก แยกออกจาก
สายการผลิตและนําไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสิ นค้าของบริ ษทั นี\ จดั ว่ามีมาตรฐานใน
การควบคุมคุณภาพของสิ นค้าที:สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ ย
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- บริ ษทั ได้จดั ตั\งห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ ยขึ\นที:โรงงานพระประแดงและโรงงาน
นครหลวง โดยมี ค วามทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ยํา ในการวิ เคราะห์ ธ าตุ อ าหารของปุ๋ ยเคมี สู ง
ห้องปฏิบตั ิการของบริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์
ปุ๋ ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงมัน: ใจได้วา่ ปุ๋ ยเคมีที:ผา่ นการวิเคราะห์
จากห้องปฎิบตั ิการของบริ ษทั จะมีคุณภาพสู งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปั จจุบนั ห้องปฏิบตั ิการของบริ ษทั ได้รับ
การรับรองเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ: งปุ๋ ยเคมีที:ผา่ น
การวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการสามารถนําไปขึ\นทะเบียนปุ๋ ยเคมีเพื:อจําหน่ายได้
2. การให้ขอ้ มูลแก่เกษตรกร
- บริ ษทั จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื:อให้ความรู ้เกี:ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั\งปี
โดยร่ วมกับผูแ้ ทนจําหน่ายในการจัดหาสถานที:และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่ วมซึ: งจะมีจาํ นวนตั\งแต่ 30-200 คนต่อ
การประชุ ม ในแต่ ล ะครั\ งหมุ น เวียนกัน ในแต่ ล ะพื\ น ที: ท วั: ประเทศ โดยไม่ คิ ด ค่าใช้จ่าย หัวข้อ ที: บ รรยายในการ
ประชุมจะเป็ นความรู ้เกี:ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิ ดต่างๆ การบํารุ งรักษาดิน การรักษาโรคพืช การ
ใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริ ษทั เอง ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัย
ต่ างๆ เกี: ยวกับ การเกษตรได้และวิท ยากรจะตอบคําถามให้ นอกจากนี\ บริ ษ ทั ยังรั บ เชิ ญ จากหน่ วยงาน องค์ก ร
ร้านค้าที:ตอ้ งการให้บริ ษทั ไปบรรยายให้ความรู ้หรื อออกงานแนะนําสิ นค้าของบริ ษทั ด้วย
- บริ ษ ทั จัด ทําโครงการแปลงสาธิ ต ซึ: งมี วตั ถุ ป ระสงค์ให้เกษตรกรได้ท ดลองปลู ก พื ช เช่ น ข้าว หอม
กระเทียม ยางพารา มันสําปะหลัง ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยของบริ ษทั ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปรี ยบเทียบกับ
วิธีเดิมที:เกษตรกรปฏิบตั ิอยู่ บริ ษทั จะคัดเลือกเกษตรกรผูน้ าํ ที:มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการ จากนั\นแบ่งพื\นที:ส่วน
หนึ: งของเกษตรกรเป็ นแปลงสาธิ ตทําการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริ ษทั ภายใต้คาํ แนะนํา 4 ประการคือ ถูกสู ตร ถูก
เวลา ถูกอัตราและถูกวิธี บริ ษทั จะจัดหาปุ๋ ยสู ตรที:เหมาะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ: งปกติจะใช้ได้กบั พื\นที: 1 ไร่
โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิ ต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิ ตซึ: ง
เป็ นการเพาะปลูกตามคําแนะนําของบริ ษทั และใช้ปุ๋ยของบริ ษทั เพิ:มขึ\น
- บริ ษทั จัดทําวารสารเพื:อนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ ทนการค้า และ
ผูส้ นใจเป็ นรายไตรมาสโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า หรื อ สามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ภายในวารสาร
ดังกล่ าวจะตี พิ ม พ์บ ทความเกี: ย วกับ สาระความรู ้ ท างการเกษตร เช่ น แนวพระราชดําริ ในด้านการเกษตร วิธี
เพาะปลูกพืชชนิ ดต่างๆ การป้ องกันศัตรู พืช การพัฒนาดิ น ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิทางการ
เกษตรและพนักงานผูท้ รงคุณวุฒิของบริ ษทั รวมทั\งเผยแพร่ งานวิจยั ความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกบั พืชแต่ละ
ชนิ ดด้วย นอกจากนี\ ยงั มีคอลัมไขปั ญหาเกษตรซึ: งจะเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้ซกั ถามปั ญหาต่างๆ และบริ ษทั จะ
จัดให้ผเู ้ ชี:ยวชาญตอบปั ญหาดังกล่าว
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- บริ ษทั ส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธิ ต “สวนสวย
กินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพื:อปลูกฝังความรู ้ทางด้านการเกษตรเบื\องต้นในการปลูกพืชผักและการ
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ตั\งแต่กระบวนการเพาะเมล็ด ลงแปลง ใส่ ปุ๋ย และเก็บเกี:ยว ซึ: งบริ ษทั คาดหวังว่าเด็กรุ่ นใหม่
จะสามารถนําความรู ้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิ ต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที:บา้ นของตนเอง
อี ก ทั\งยังส่ งเสริ ม การสร้ างวินัย การรั บ ผิด ชอบในการทํางานร่ ว มกัน และที: สําคัญ เด็ก ๆในโรงเรี ย นจะได้รั บ
ประทานผักสวนครัวที: สดสะอาดและปลอดภัยซึ: งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปี นี\ บริ ษทั ได้เริ: มโครงการแปลง
สาธิต “สวนสวยกินได้” ที:โรงเรี ยนวัดเสด็จ (คุณศรี ประเสริ ฐอุปถัมภ์) และโรงเรี ยนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บาํ รุ ง)
ซึ: งเป็ นโรงเรี ยนในชุ มชนละแวกโรงงานนครหลวง และในอนาคตบริ ษทั มีแผนในการพัฒ นาขยายโครงการนี\
อย่างต่อเนื:องในอีกหลายๆโรงเรี ยนทัว: ภูมิภาค
3. การปรับปรุ งกระบวนการผลิต
- บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นโครงการปรับปรุ งระบบขนส่ งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระประแดงใน
ขั\น ตอนการลําเลี ยงสิ น ค้าผลิ ตสําเร็ จเข้าสู่ โกดังและการขนถ่ายสิ น ค้าให้แก่ ลูกค้าหรื อผูแ้ ทนจําหน่ าย สําหรั บ
โรงงานนครหลวง บริ ษทั ได้ติดตั\งระบบ Pallatizer ซึ: งเป็ นระบบที:ใช้แผ่น Pallet รถยกและสายพานลําเลียงในการ
เคลื: อ นย้ายสิ น ค้าโดยมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ค วบคุ ม แทนระบบเดิ ม ซึ: งเป็ นการใช้แ รงงานคนและรถบรรทุ ก
เคลื: อ นย้ายสิ น ค้าเป็ นหลัก การปรั บ ปรุ งระบบดังกล่ าวสามารถช่ วยลดความแออัด ของการขนถ่ ายสิ น ค้าลงสู่
รถบรรทุกของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ซึ: งโดยปกติในฤดูจาํ หน่ายปุ๋ ยลูกค้าจะใช้เวลาเฉลี:ยในการรอรับสิ นค้าประมาณ
6 ชัว: โมง โดยมีระยะเวลาเฉลี:ยในขนสิ นค้าขึ\นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตันไม่รวมเวลาเคลื:อนย้ายรถบรรทุกไปตาม
จุดจ่ายสิ นค้าแต่ละสู ตร เมื:อได้ดาํ เนินโครงการดังกล่าวแล้ว สามารถลดระยะเวลาเฉลี:ยในการรอรับสิ นค้าลงเหลือ
ประมาณ 4 ชัว: โมง และระยะเวลาเฉลี:ยในการขนสิ นค้าขึ\นรถบรรทุกลดลงเหลือ 1.8 นาทีต่อตันโดยลูกค้าไม่ตอ้ ง
เคลื:อนย้ายรถบรรทุกเนื: องจากสามารถขนสิ นค้าทุกสู ตรได้ที:จุดเดียว โครงการนี\ จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าลดเวลา
ในการขนส่ งสิ นค้าภายในโรงงานลงได้ถึงกว่าร้อยละ 33
สําหรับโรงงานพระประแดง บริ ษทั ก็ได้มีการปรับปรุ งกระนวนการการลําเลียงสิ นค้าเข้าสู่ โกดังและการ
ขนถ่ ายสิ น ค้าให้ แ ก่ ลู ก ค้า โดยได้เลื อ กติ ด ตั\ง ระบบ P-Sling ซึ: งเป็ นระบบที: ใ ช้เชื อ กสลิ ง เป็ นอุ ป กรณ์ ใ นการ
เคลื:อนย้ายสิ นค้า จากการวัดประสิ ทธิภาพเป็ นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่ายสิ นค้าได้ก: ึง
หนึ:ง จากเดิมระยะเวลาเฉลี:ยในขนสิ นค้าขึ\นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตันลงเหลือ 1.35 นาทีต่อตัน อย่างไรก็ดี บริ ษทั
ยังคงต้องเก็บสถิติอย่างน้อย 12 เดือน เพื:อใช้วดั ประสิ ทธิภาพการปรับปรุ งระบบขนส่ งสิ นค้าต่อไป

แบบ 56-1 ประจําปี 2560......63 /

4. การดูแลรักษาสิ: งแวดล้อม
- บริ ษ ทั ได้ส ร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อ นร่ วม (Co-Generation Power Plant) ซึ: งเป็ นโครงการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าร่ วมกับพลังงานความร้อนที:โรงงานพระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วมจะผลิต
กระแสไฟฟ้ าเพื: อ ใช้ในโรงงาน หากมี ก ระแสไฟฟ้ าเหลื อ จากการใช้ก็จ ะขายให้ แ ก่ ก ารไฟฟ้ านครหลวง ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ: งสามารถนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ ยเคมีได้ดว้ ย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื:อใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื\อเพลิงอยูแ่ ล้ว เมื:อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วม
โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติน\ ันผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื:อใช้ภายในโรงงานและส่ งขาย รวมทั\งยังได้พลังงาน
ความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ ยอีกด้วย โครงการนี\ จึงเป็ นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี\ โครงการยังสามารถทํารายได้ให้แก่บริ ษทั จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงด้วย
บริ ษทั เริ: มเดินเครื: องกําเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วมตั\งแต่ปลายปี 2556
- บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริ เวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง
ในกระบวนการลําเลี ยงวัตถุดิบ หรื อสิ น ค้าสําเร็ จเข้าสู่ โรงงานจะอาจจะทําให้เกิ ดฝุ่ นละอองขนาดเล็กซึ: งอาจมี
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ: งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็ นการสู ญเสี ยวัตถุดิบจํานวนหนึ: งด้วย บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการ
ติดตั\งเครื: องกําจัดฝุ่ นที:เรี ยกว่าระบบ Cyclone ซึ: งเป็ นระบบที:ใช้การหมุนวนของอากาศเพื:อให้ฝุ่นตกตะกอนลง
ด้านล่าง ซึ: งหลังจากดําเนิ นการติดตั\งระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริ เวณโรงงานมีฝุ่นอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
บริ ษทั ยังได้ติดตั\งระบบกําจัดฝุ่ นละอองเพิ:มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ: งเป็ นระบบที:ใช้น\ าํ จับละอองฝุ่ น ทํา
ให้สามารถกําจัดฝุ่ นที:มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี\ ที:โรงงานนครหลวง บริ ษทั ได้จดั ทําป้ ายแสดง
คุณภาพอากาศติดตั\งไว้บริ เวณท่าเรื อโรงงานนครหลวง โดยจะทําการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็ นประจําทุก
วันและแสดงผลที:วดั ได้บนป้ ายดิจิตอล เพื:อเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที:อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลัก
ธรรมาภิบาลสิ: งแวดล้อม
- บริ ษทั ดําเนิ นการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี\ จะรณรงค์ให้พนักงานทําการการคัดแยกขยะภายใน
โรงงานก่อนจะนําไปทิ\ง โดยบริ ษทั จะรับซื\ อขยะที: สามารถนําไปรี ไซเคิลได้ตามราคาที: กาํ หนดไว้ จากนั\นขยะ
ดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผรู ้ ับซื\ อขยะรี ไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี:ยนขยะให้เป็ นเงิน” ที:บริ ษทั จัดขึ\น
เงินจากการขายขยะรี ไซเคิลให้แก่ผูร้ ับซื\ อก็จะนํามาหมุนเวียนรับซื\ อขยะจากพนักงานที:เข้าร่ วมโครงการต่อไป
นอกจากนี\ บริ ษทั ได้เปลี:ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื:อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริ มาณขยะ
ในโรงงาน จากผลการดําเนินโครงการพบว่าโรงงานพระประแดงมีขยะรี ไซเคิลที:ขายให้แก่ผรู ้ ับซื\ อจํานวน 5.3 ตัน
โรงงานนครหลวงสามารถลดการกําจัดขยะทัว: ไปในปี ที:ผ่านมาได้กว่า 33 ตันหรื อคิดเป็ นร้อยละ 26 ของจํานวน
ปริ มาณขยะที:ตอ้ งกําจัด และสามารถเพิ:มจํานวนขยะรี ไซเคิลที:ขายให้กบั ผูร้ ับซื\ อในปี ที:ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรื อ
ร้ อยละ 68 ของจํานวนขยะรี ไซเคิ ลที: จาํ หน่ ายได้ โครงการนี\ มี ส่ วนช่ วยลดปริ ม าณขยะที: อาจส่ งผลกระทบต่ อ
สิ: งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ เพิ:ม รายได้จากการขายขยะรี ไซเคิ ลและยังช่ วยปลูกจิ ตสํานึ กให้แก่
พนักงานในการการรักษาสิ: งแวดล้อมด้วย
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- โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงของบริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ: ง
เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิ: งแวดล้อม (Environmental Management System) ที:ได้รับการยอมรับมากที:สุด
จากหน่วยงานและองค์กรทัว: โลก โดยเป็ นการจัดการทรัพยากรและสิ: งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และ
เน้น เรื: องของการป้ องกัน มลพิษ และรั กษาสิ: งแวดล้อมเป็ นหลัก เพื:อช่ วยลดผลกระทบต่ อสิ: งแวดล้อม รวมถึ ง
สามารถลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจได้ดว้ ย นอกจากนี\โรงงานทั\งสองยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 18001 ซึ: ง
เป็ นมาตรฐานอุตสาหกรรมที: ใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดทําระบบการจัดการอาชี วอนามัย และความปลอดภัยของ
องค์ก รและพัฒ นาปรั บ ปรุ งระบบให้ดี ยิ:งขึ\ น อย่างต่ อ เนื: อ งในด้านต่ างๆ ได้แ ก่ ลดความเสี: ยงต่ อ อัน ตรายและ
อุบตั ิเหตุต่างๆของพนักงานและผูเ้ กี:ยวข้อง ปรับปรุ งการดําเนิ นงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย และช่วยสร้าง
ภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
- บริ ษ ัท คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานบริ ษ ัท เป็ นสํา คัญ จึ ง ได้มี ก ารจัด ทํา
ข้อแนะนําการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) ขึ\นเพื:อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย
ไม่ต:าํ กว่ามาตรฐานที:กาํ หนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั มีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
และเป็ นระยะๆ โดยเชิ ญ วิท ยากรผูม้ ี ความรู ้ จากภายนอกมาเป็ นผูบ้ รรยายในหัวข้อต่างๆ บริ ษ ทั ยังได้เก็บ สถิ ติ
อุบตั ิเหตุที:เกิดขึ\นภายในโรงงานของบริ ษทั รวมถึงอัตราการบาดเจ็บเนื:องจากการทํางานซึ: งมีรายละเอียดดังนี\
ในปี 2560 เกิดอุบตั ิเหตุภายในโรงงานทั\งสิ\ น 9 ครั\ง มีพนักงานและผูร้ ับเหมาได้รับบาดเจ็บ 15 คน หยุด
งานรวมกัน 214 วัน คิดเป็ นอัตราความถี:การบาดเจ็บ (IFR) 7.36 ต่อหนึ: งล้านชัว: โมง และอัตราความรุ นแรงของ
การบาดเจ็บ (ISR) 78.79 ต่อหนึ:งล้านชัว: โมง
ในการนี\ บริ ษทั จัดหาล่ามเพื:อสื: อสารให้กบั แรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื\อหาของการอบรม
ด้วย นอกจากนี\ ทุกวันก่อนเริ: มปฏิบตั ิงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ: งจะเป็ นช่วงที:หวั หน้างานแต่
ละสายงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี:ยวกับเรื: องความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงข่าวสารอื:นๆ ที:
น่ าสนใจ ในการปฏิ บ ตั ิ งาน เมื: อเกิ ดอุบ ตั ิ เหตุข\ ึ น จะมี การสอบสวนถึ งอุบ ตั ิ เหตุเพื:อจัดทํารายงานและเสนอต่อ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื:อปรับปรุ งมาตรฐานความปลอดภัย
ให้ ม ากขึ\ น บริ ษ ัท ยัง เก็ บ สถิ ติ ก ารเจ็บ ป่ วยของพนัก งานเนื: อ งจากการทํางานไว้เพื: อ ปรั บ ปรุ ง มาตรการความ
ปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซึ: งจากสถิติในปี ที:ผา่ นมา ไม่พบว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ\นจากการทํางานเนื:องจากสาเหตุ
เดิมเลย
- บริ ษ ัท ให้ ค วามสําคัญ กับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องบริ ษ ัท บริ ษ ัท เชื: อ ว่ากิ จ การของบริ ษ ัท จะ
เจริ ญ เติ บโตอย่างยัง: ยืนได้น\ ันบุคคลากรของบริ ษทั จะต้องมี คุณ ภาพ ในการนี\ บริ ษทั จึ งมี นโยบายในการพัฒ นา
ทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึ กอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั\งทางด้านทักษะพื\นฐานและทักษะทางวิชาชีพ
เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารจัดการ ความปลอดภัยในการทํางาน ความเป็ นผูน้ าํ ตลอดจน
สิ: งแวดล้อม มี หลักสู ตรในการฝึ กอบรมกว่า 112 หลักสู ตร โดยบริ ษทั กําหนดหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั นอกจากนี\ บริ ษทั ยังรับ
ฟั งความคิดเห็นของพนักงานในด้านการฝึ กอบรมเพื:อกําหนดแผนการฝึ กอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานและบริ ษทั มากที:สุด สถิติการฝึ กอบรมของพนักงานสามารถสรุ ปได้ดงั นี\
จํานวนพนักงานที:เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 98.17 ของพนักงานทั\งหมด โดยมี
จํานวนชัว: โมงอบรมรวมทั\งสิ\ น 12,546.50 ชัว: โมง คิดเป็ นเวลาอบรมเฉลี:ยคนละ 20.14 ชัว: โมงต่อปี และค่าใช้จ่าย
ในการอบรมคิดเป็ น 8,272.05 บาทต่อพนักงานหนึ:งคนต่อปี
- นอกจากนี\ บริ ษ ทั ได้ด าํ เนิ น โครงการโรงงานสี ข าว โดยวัต ถุ ป ระสงค์เพื: อ ให้ ส ถานที: ท าํ งานภายใน
โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็ นพื\นที:ปลอดจากยาเสพติด บริ ษทั จะร่ วมมือกับตํารวจและเจ้าหน้าที:
จากกรมการปกครองสุ่ มตรวจปั สสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่กาํ หนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคน
ใดมี ส ารเสพติ ดในร่ างกายบริ ษ ทั จะยังไม่ ดาํ เนิ น การลงโทษในทัน ที แต่จะส่ งพนักงานเข้ารั บ การบําบัดที: โรง
พยายาลที:กาํ หนดไว้ ในการบําบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปั สสาวะ
เป็ นประจําจนครบระยะเวลาของการบําบัด จากนั\น ก็จะมี ก ารสุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเป็ นระยะๆ ตามกําหนดของ
โครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั\นยังมีสารเสพติดในร่ างกายก็จะทําการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที:ผ่านมาพบว่า
พนักงานที:ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่ างกายเมื:อผ่านการบําบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่ างกายจากการ
สุ่ มตรวจปั สสาวะอีก ซึ: งในปั จจุบนั ไม่พบว่าพนักงานมีคนใดที:ตรวจพบสารเสพติดในร่ างกาย
6. การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ: งได้จ ากการดํา เนิ น งานที: มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ: งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- เพื:อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ:มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริ ษทั
ร่ วมมื อกับสถาบัน การศึ กษาชั\น นําของประเทศหลายแห่ งเพื:อดําเนิ น การโครงการวิจยั ทดลองค้น หาสู ตรปุ๋ ยที:
เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั นั\น ผลงานการวิจยั ของ
บริ ษทั ได้แก่
- โครงการศึกษาหาสู ตรปุ๋ ยที:เหมาะสมสําหรับการปลูกลําไย ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่
- โครงการศึ กษ าผลของการใช้ ปุ๋ ยช นิ ดต่ า งๆ ต่ อ ผลผลิ ตของข้ า วโพ ดไร่ ร่ วม กั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มนํ\ามันที:ได้รับปุ๋ ยสู ตรต่างๆ
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร
- และโครงการวิจยั อื:นๆ
บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุ นงบประมาณในการวิจยั ทั\งหมด ผลงานวิจยั จะถูกเผยแพร่ ให้แก่เกษตรกร ผูค้ า้ ปุ๋ ย
และผูส้ นใจทัว: ไปได้รับทราบ โดยตีพิมพ์ในวารสารเพื:อนแท้และเผยแพร่ ในสัมมนาวิชาการให้กบั กลุ่มเกษตรกร

แบบ 56-1 ประจําปี 2560......66 /

CSR after process
- โครงการทุนการศึกษาเพื:อลูกหลานเกษตรกร
บริ ษทั มีนโยบายที:จะส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที:เรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรั พ ย์ เพื: อ ให้ เติ บ โตเป็ นคนดี แ ละมี คุ ณ ภาพของสั งคมต่ อ ไปในอนาคต รวมถึ งการสร้ างการรั บ รู ้ แ ละความ
ประทับใจของเกษตรกรต่อตราสิ นค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที:ดีของบริ ษทั ต่อสังคมด้วย
บริ ษทั จึงได้จดั ทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรี ยนที: เป็ นบุตรหลานของเกษตรกรที: ศึกษาในชั\นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที:มีผลการเรี ยนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรี ยนในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
สําหรับในปี ที:ผา่ นมา บริ ษทั ได้มอบทุนการศึกษาเป็ นจํานวนเงินกว่า 1,000,000 บาทด้วยกัน
- โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริ ษทั ให้การสนับสนุนโครงการค่ายข้าวภาคกลาง “อนุชนชาวนาไทย : ความอยูร่ อดของข้าวไทย” ซึ: งจัด
ขึ\นโดยมูลนิธิขา้ วไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื:อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และสนับสนุนให้
เกิ ดชาวนารุ่ น ใหม่ที: มีศกั ยภาพสู ง สามารถประกอบอาชี พ ชาวนา สร้ างภาพลักษณ์ และปรั บ ปรุ งวิถีชีวิตของ
ชาวนาไทยในยุคใหม่ให้ดีข\ ึน โดยกําหนดให้มีการคัดเลือกอนุ ชนลูกหลานชาวนา จากทัว: ประเทศ ให้มีโอกาส
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ในเรื: องงานวิจยั และพัฒนาข้าว รวมทั\งเทคโนโลยีสมัยใหมที:มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที:
จะได้รับการพัฒนาขึ\นในอนาคต ตั\งแต่การผลิต การแปรรู ป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื:อเพิ:มมูลค่าจนถึงการค้าข้าว
ทั\งนี\บริ ษทั ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี\ต่อเนื:องในทุกๆ ปี
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณชนต่างๆ
บริ ษทั ให้ความสําคัญแก่การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆที:บริ ษทั เล็งเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณชน เช่น มอบเงินบริ จาค ในการสมทบทุน “มูลนิ ธิวิสสุ กรรม” เพื:อเป็ นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที:ในสังกัดกระทรวงพาณิ ชย์มอบปุ๋ ยเคมีสนับสนุ นสมาคมจิตวิยาความมัน: คงแห่ งประเทศ
ไทย เพื:อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่ งชาติเป็ นประจําทุกปี และเมื:อครั\งที:ประเทศไทยเกิดอุทกภัยทาง
ภาคใต้และภาคอิสาน บริ ษทั ก็ได้มอบเงินสนับสนุน ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่ วมใจ ช่วยอุทกภัย” อีกด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี' ยง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี' ยง
1. การควบคุมภายใน
บริ ษ ทั ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จํากัด (มหาชน) ให้ค วามสําคัญ ต่ อ การพัฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในอย่าง
ต่อเนื: อง เพื:อเป็ นการสนับสนุ นให้บริ ษทั มีการกํากับดูแลกิจการที:ดีและเหมาะสมตามลักษณะการดําเนิ นงานใน
ธุ ร กิ จ ปุ๋ ยเคมี โดยมุ่ งเน้น ไปยังการเพิ: ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในด้านการ
ปฏิบตั ิงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั การรายงานสารสนเทศทางการเงิน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที:เกี:ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นดังนี\
1.1 โครงสร้างการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที:สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั\ง เพื:อให้
ความเห็นเกี:ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามขอบเขตอํานาจหน้าที:และ
ความรับผิดชอบที:ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อกฎหมายที:เกี:ยวข้องว่าด้วยเรื: อง
การสอบทานให้บ ริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายที: เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผล
รวมถึงการพิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายในเกี:ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
1.2 กระบวนการควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้วางโครงสร้างของสํานักตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื:อทําหน้าที:ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั โดยปฏิบตั ิงาน
ตามแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี: ยง (Risk-based Audit Planning Approach) ซึ: งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมี ก ารรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึ งความก้าวหน้าของการดําเนิ น การตาม
แผนการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส และนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน
ต่อฝ่ ายจัดการเพื:อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารที:
รับผิดชอบเกี:ยวกับการดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขและกําหนดแล้วเสร็ จ โดยสํานักตรวจสอบภายในได้ติดตามการ
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ดําเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะที: ระบุ ในรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติ ดตามให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบในวาระการรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน
โดยในระหว่ า งปี 2560 สํ า นั ก ตรวจสอบภายในได้มี ก ารสอบทานระบบควบคุ ม ภายในติ ด ตามการ
ดําเนิ นการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ รวมถึงมีการเข้าประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ย่อยและให้คาํ เสนอแนะเพื:อการปรับ ปรุ งระบบการควบคุมภายในให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพการทํางานและ
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ในฐานะบริ ษทั แม่
1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประชุมเพื:อรับทราบผลการสอบทานระบบบการควบคุมภายใน เป็ นประจํา
ทุกไตรมาส ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทําหน้าที:ช\ ีแจงข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั รวมถึ งทําหน้าที: สั:งการเพื:อการปรับปรุ ง
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี:ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสมํ:าเสมอ
โดยสรุ ปแล้ว ในปี 2560 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที:คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการประเมินโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า
บริ ษ ัท มี ก ารควบคุ ม ภายในที: เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และมี บุ ค ลากรอย่า งเพี ย งพอที: จ ะ
ดําเนินการตามการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี\ แล้ว คณะกรรมการบริ ษัท เห็ น ว่ า แนวทางการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษัท ที: ไ ด้ จ ัด ตั\ง
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิ (Compliance Committee) เพื:อทําหน้าที:กาํ หนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริ ยธรรม ซึ: งใช้ ยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางปฏิ บ ั ติ สํ า หรั บ กรรมการบริ ษัท และพนั ก งานบริ ษัท ทุ ก คนเป็ น
สภาพแวดล้อมการควบคุมที:สามารถกําหนดทิศทางการประพฤติปฏิบตั ิที:ดีของบุคคลากรภายในองค์กร และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะจกคณะกรรมการตรวจสอบ เพื:อ
เพิ:มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิรวมถึงลดความเสี: ยงที:อาจจะเกิดขึ\นต่อองค์กรได้ตามกรอบเวลาที:วางไว้
1.4 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ: งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ\ นสุ ด วันที: 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซ: ึ งกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบเพื:อให้ได้ความเชื:อมัน: อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที:ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ โดยวิธีการตรวจสอบที:เลือกใช้ข\ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ: งรวมถึงการประเมิน
ความเสี: ยงจากการแสดงข้อมูลที:ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี: ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที:เกี:ยวข้องกับการจัดทํา
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และการนําเสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้อ งตามที: ค วรของกิ จ การเพื: อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที: เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื:อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
จากการตรวจสอบผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องที:เป็ นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที:มีผลต่อ
การแสดงข้อมูลที:ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี:ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั
2. การบริหารความเสี' ยง
บริ ษทั ไทยเซ็ น ทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญ กับ การบริ ห ารความเสี: ยง และมุ่งเน้น ที: จะ
เสริ ม สร้ างวัฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี: ย งให้ เกิ ด ขึ\ น ทั:ว ทั\ง องค์ก รอย่างต่ อ เนื: อ ง เพื: อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กับ
สถานการณ์ ที: เปลี: ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว และมี ค วามไม่ แ น่ น อน และลดโอกาสของการเกิ ด ความเสี: ย งหรื อ
ผลกระทบกรณี ที:เกิดความเสี: ยง
บริ ษทั ได้นาํ หลักการบริ หารความเสี: ยงตามกรอบโครงสร้างการบริ หารความเสี: ยงขององค์กรเชิ งบูรณา
การ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการ
บริ หารความเสี: ยงทัว: ทั\งองค์กร ผ่านการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบบริ หารความเสี: ยง และโครงสร้างการ
บริ หารความเสี: ยงทั\งในระดับคณะกรรมการบริ ษทั ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ โดยได้สื:อสารและส่ งเสริ ม
ความรู ้ความเข้าใจเรื: องการบริ หารความเสี: ยงผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น การฝึ กอบรม ประกาศภายใน การประชุ ม
เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั\ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี: ย ง (Risk Management Committee) ซึ: ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจากแต่ละส่ วนงานของบริ ษทั มี หน้าที: จดั ทํานโยบายการบริ หารความเสี: ยง กลยุทธ์และ
หลักเกณฑ์ในการบริ หารความเสี: ยง รวมทั\งติดตาม ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะงานด้านการบริ หารความเสี: ยง
ในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี: ยง (Risk Management Sub-Committee) ทําหน้าที:ติดตาม
การดําเนิ นงานด้านบริ หารความเสี: ยงในระดับหน่วยงานและระดับปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและมีความ
เสี: ยงอยูใ่ นระดับที:ยอมรับได้
ในด้านการบริ หารการจัดซื\ อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสิ นค้าที:ถือเป็ นหน่วยธุรกิจหลักซึ: งมีปัจจัยเสี: ยง
ต่างๆ ตามสภาวะตลาด บริ ษทั ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็ นประจําทุกสัปดาห์เพื:อให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที:เปลี:ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ภายใต้กรอบที:ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการบริ หารความเสี: ยงเป็ นองค์ประกอบที:สาํ คัญตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี ซึ: งเป็ นพื\นฐานต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินงานขององค์กร โดยการบ่งชี\
และการบริ หารความเสี: ยงไม่เพียงแต่จะทําให้การตัดสิ นใจในเรื: องต่างๆ เป็ นไปด้วยดี แต่ยงั ช่วยให้องค์กรเล็งเห็น
ถึงโอกาสและวิธีจดั การความเสี ยหายอันอาจส่ งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอีกด้วย
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บริ ษทั ได้นาํ หลักการบริ หารความเสี: ยงตามกรอบโครงสร้างการบริ หารความเสี: ยงขององค์กรเชิ งบูรณา
การ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ ซึ: งเป็ น
มาตรฐานที:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริ ษทั จดทะเบียนโดยทัว: ไปนําไปปฏิบตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริ หารความเสี: ยงของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารมี ความเห็ นว่าเครื: องมื อการบริ หารความเสี: ยงดังกล่าว
บริ ษทั สามารถนํามาปฏิ บตั ิ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี: ยงได้ตระหนักและให้
ความสําคัญ ต่อปั จจัยเสี: ยงขององค์กรสําหรั บ ปี 2560 ให้ส อดคล้องกับ ทิ ศทางและเป้ าหมายทางธุ รกิ จ รวมทั\ง
สถานการณ์ ต่างๆ ที: สําคัญ และต้องติ ดตาม ทั\งในและต่างประเทศให้ครอบคลุมทุ กประเด็น ความเสี: ยงเพื:อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที:ต\ งั ไว้
3. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั แต่งตั\ง นายไพฑูรย์ อินอุทยั ให้
ดํารงตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว: ไป สํานักตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตั\งแต่วนั ที: 1 ตุลาคม 2550 เพื:อทําหน้าที:กาํ กับ
ดู แลการปฏิ บ ตั ิ งานของผูต้ รวจสอบภายในในการทําหน้าที: ป ระเมิ น และติ ดตามระบบการควบคุ มภายในของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื:อให้สามารถดําเนินงานไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็ นสมควรแล้วว่า นายไพฑู รย์ อินอุทยั เป็ นผูม้ ี คุณ วุฒิ ดา้ นการศึกษา
และมีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบภายในเพียงพอ โดยปั จจุบนั ถือว่าเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
ภายในในธุ รกิ จของบริ ษทั มากกว่า 16 ปี (นับถึงปี 2560) และได้ผ่านการอบรมในด้านมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และการบริ หารที:เกี:ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็ นผูท้ ี:มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที:ดงั กล่าว
ทั\งนี\ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั\ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั อยูภ่ ายใต้ดุลยพินิจและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที:เกี:ยวข้องกัน
ที: อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ: งผูส้ อบบัญชี ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินประจําปี 2560 สิ\ นสุ ด ณ วันที: 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดในสาระสําคัญดังนี\
1. รายการระหว่ างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ผู้เข้ าทํารายการ

ลักษณะของรายการ

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกําหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทํารายการ
1. บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. 1. บริ ษทั ให้เช่าพื\นที:บางส่ วนภายใน
12,887,127
อัตราค่าเช่าเป็ นราคาตลาดที:
จํากัด (NIM)
โรงงานพระประแดงและแก่ NIM
ประเมินโดยบริ ษทั ประเมิน
เพื:อเป็ นที:ต\ งั แท็งก์บรรจุสารเคมีและ
ราคาอิสระ
ใช้เช่าท่าเทียบเรื อเพื:อการขนส่ ง
สารเคมีทางเรื อ
2. บริ ษทั ให้บริ การที:เกี:ยวเนื:องกับ
1,090,933
อัตราค่าบริ การเป็ นไปตาม
ที:ต\ งั แท็งก์บรรจุสารเคมี เช่น ค่า
อัตราที:ผใู ้ ห้บริ การไฟฟ้าและ
ไฟฟ้า ค่านํ\าประปา
ประปาเรี ยกเก็บ
2. บริ ษทั เอ็มซี
1. บริ ษทั ได้รับค่าธรรมเนียมการ
90,249
ค่าธรรมเนียมคํานวนจาก
อะโกร-เคมิคลั จํากัด อนุญาตให้ใช้เครื: องหมายการค้า
ปริ มาตรของสิ นค้าที:จาํ หน่าย
(MC Agro)
ภายใต้เครื: องหมายการค้าของ
บริ ษทั ในอัตรา 0.04 บาทต่อ1
ลิตรหรื อ 1 กิโลกรัม
3. บริ ษทั เมโทรซิ ส 1. บริ ษทั ได้รับบริ การดูแลระบบ
2,226,600
อัตราค่าบริ การเป็ นราคา
เต็มส์คอร์ปอเรชัน:
สํารองข้อมูลของบริ ษทั จาก Metro
ตลาดที:ผใู ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บ
จํากัด (มหาชน)
Systems
จากลูกค้าทัว: ไป
(Metro Systems)
2. บริ ษทั ซื\ อสิ นทรัพย์จาก Metro
4,601,000
ราคาสิ นทรัพย์เป็ นราคาตลาด
Systems
ที:ผขู ้ ายขายให้กบั ลูกค้าทัว: ไป
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2. รายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด (NIM) ซึ'งเป็ นบริษทั ย่ อย
ผู้เข้ าทํารายการ

ลักษณะของรายการ

1. กลุ่ม บริ ษทั
1. Sojitz Group ใช้บริ การเก็บรักษา
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน: สิ นค้าของ NIM

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกําหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทํารายการ
9,195,702
อัตราค่าบริ การเป็ นราคา
ตลาดที:ผใู ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บ
จากลูกค้าเป็ นการทัว: ไป

3. รายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็มซีอะโกร-เคมิคลั จํากัด (MC Agro) ซึ'งเป็ นบริษทั ย่ อย
ผู้เข้ าทํารายการ

ลักษณะของรายการ

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกําหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทํารายการ
1. กลุ่ม บริ ษทั
1. Mc Agro ซื\ อเคมีเกษตรจาก Sojitz
13,869,767
ราคาซื\ อขายเป็ นราคาตลาด
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน: Group โดยเป็ นกรซื\ อระหว่างปี
หลายงวดด้วยกัน
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รายละเอียดของผู้เกีย' วข้ องทีเ' ข้ าทํารายการระหว่ างกัน
ชื' อ
1. บริ ษทั โซจิทซึ
คอร์ปอเรชัน:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิต นําเข้า ส่ งออก และจัด
จําหน่ายสิ นค้าในอุตสาหกรรม
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื: องจักร
พลังงานและแร่ ธาตุ เคมีภณั ฑ์
และเครื: องอุปโภค บริ โภค
2. บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด บริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
(NIM)

ความสั มพันธ์ กบั บริษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุน้ ร้อยละ
43.92 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ อยู่
ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ
มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย
เคียวซุกะ ซาซากิ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ดํารงตําแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสม
รัก ลิขิตเจริ ญพันธ์ และนายเรี ยวซุเกะ โฮริ
3. บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิ บริ การบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ อยู่
คัล จํากัด (MC Agro)
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว และมีกรรมการร่ วมกันคือ นาย
เคียวซุเกะ ซาซากิ นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัยและ
นายเรี ยวซุเกะ โฮริ
4. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน:
Sojitz Group หมายถึง บริ ษทั โซจิทสึ คอร์
(Sojitz Group)
ปอเรชัน: ซึ: งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั โดย
ถือหุน้ ร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วของบริ ษทั และรวมถึงบริ ษทั ในเครื อของ
บริ ษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน:
5. บริ ษทั เมโทรซิ สเต็มส์
ให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิ ส
คอร์ปอเรชัน: จํากัด (มหาชน)
เต็มส์คอร์ปอเรชัน: มีกรรมการร่ วมกันคือ นาย
(Metro Systems)
สุ วชิ สุ วรุ จิพร
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เงื'อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นธุ รกรรมซึ: งเกิดขึ\นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
ซึ: งเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติและตามเงื:อนไขการค้าทัว: ไป โดยใช้นโยบายการซื\ อขายและอัตราการกูย้ มื ซึ: ง
ต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี\ยได้เช่นเดียวกับที:คิดกับบุคคลภายนอก ทั\งนี\
สําหรับกรณี ที:ไม่มีราคาหรื ออัตราเทียบเคียง บริ ษทั ได้เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การกับราคาภายนอกภายใต้
เงื:อนไขที: เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน หรื ออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผูป้ ระเมินอิสระที: ว่าจ้างโดยบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ในกลุ่ม ซึ: งจะได้มีการนํามาเปรี ยบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันที:สาํ คัญ
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็ นธุ รกรรมซึ: งเกิดขึ\นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
ซึ: งเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติและตามเงื:อนไขการค้าทัว: ไป ประโยชน์ที:เกิดขึ\นกับบริ ษทั กล่าวคือ ในการซื\ อ
วัตถุดิบ บริ ษทั มัน: ใจในเรื: องคุ ณ ภาพและความสมํ:าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สําหรับ การบริ การบริ ษทั ได้รับ
บริ การที:สะดวกและรวดเร็ วและจากผูเ้ ชี:ยวชาญในบริ การด้านนั\นๆ และในส่ วนของการคํ\าประกัน เพื:อเพิ:มความ
คล่องตัวในการดําเนินงานของบริ ษทั โดยการทํารายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื:อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
มาตรการหรื อขัVนตอนในการอนุมตั ริ ายการระหว่ างกัน
ในการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันนั\น ได้มีการกําหนดอํานาจในการดําเนิ นการไว้อย่างชัดเจน โดย
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที:ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ตามวงเงินที:
กําหนด ซึ: งการกําหนดอํานาจอนุ มตั ิดงั กล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ:าเสมอ เพื:อให้มีความคล่องตัวใน
การดําเนินงาน รวมทั\งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที:ดีเพียงพอที:จะทําให้ไม่เกิดการรั:วไหลหรื อการทุจริ ต
ในกรณี ที:อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที:อาจมีความขัดแย้ง บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามมาตรการ
และขั\น ตอนต่างๆ ตามข้อกําหนด ประกาศ และคําสั:งที: คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด ทั\งในด้านการขอ
อนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ: ง
กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ/หรื อกรรมการที:เป็ นบุคคลที:เกี:ยวโยงกันจะไม่เข้าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ในรายการดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในกรณี ที:จะต้องมีการดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการ
ที:เกี:ยวโยง และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ: งสิ นทรัพย์ที:สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที:
กําหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั\นตอนในการอนุมตั ิ
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รายการระหว่างกัน ดังกล่ าว จะกระทําไปบนหลัก การของความจําเป็ นและความสมเหตุ ส มผล ตลอดจนเพื: อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
นอกจากนี\ คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าที:เป็ นผูส้ อบทานการทํารายการระหว่างกันเพื:อดูแลและ
ป้ อ งกัน การเกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนบริ ษ ทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที:ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
แนวโน้มธุ รกรรมต่างๆ ซึ: งเกิดขึ\นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกันในอนาคต ยังคง
เป็ นไปตามการดําเนิ นธุ รกิ จปกติและตามเงื:อนไขการค้าทัว: ไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของ
บริ ษทั เกิ ดขึ\นกับบุคคลที: อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมี ส่วนได้เสี ย และ/หรื อบุคคลที: เกี: ยวโยงกัน
บริ ษ ัท ก็ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการและขั\น ตอนต่ า งๆ ที: ค ณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้
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ส่ วนที' 3

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส' ํ าคัญ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เปรียบเทียบปี 2558 - 2560
จุดสํ าคัญทางการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษทั ย่ อย
2560

(หน่วย: 1,000 บาท)
2559

2558
จัดประเภทใหม่

รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน) ขั>นต้น
กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไรสุ ทธิส่วนทีBเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนทีBเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท) **
สิ นทรัพย์รวม
หนี>สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
มูลค่าหุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ (พันหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

11,539,822
11,653,011
2,999,992
1,947,123
1,932,399
1,906,220
1,891,726
3.30
3.20
11,197,972
1,437,262
9,760,710
9,672,239
3.00
584,714
16.54

12,281,560
12,680,038
3,196,977
2,316,047
2,305,515
2,317,466
2,306,916
3.94
1.50
11,307,790
1,571,802
9,735,988
9,651,598
3.00
584,714
16.51

12,601,034
12,875,015
2,201,250
1,391,112
1,364,793
1,393,285
1,367,024
2.33
2.30
9,600,722
1,294,717
8,306,005
8,221,753
3.00
584,714
14.06

หมายเหตุ : * บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล
เคมิคลั จํากัด, บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด และบริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด ในวันทีB 1 เมษายน 2558 และมีการ
จัดประเภทใหม่ในปี 2558
** เงินปั นผลต่อหุน้ จ่ายจากผลประกอบการในปี ทีBผา่ นมา
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เปรียบเทียบปี 2558 - 2560
รายงานสรุปอัตราส่ วนงบการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษทั ย่ อย
สําหรับปี สิ> นสุ ด ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560
2560

2559

2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

7.17

6.72

6.99

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

5.37

5.38

5.41

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี>การค้า

รอบ

15.91

17.51

10.34

ระยะเวลาเก็บหนี>เฉลีBย

วัน

23

21

35

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

รอบ

4.59

5.64

4.72

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีBย

วัน

78

64

76

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี>

รอบ

23.31

26.26

12.67

ระยะเวลาชําระหนี>

วัน

15.45

13.71

28.41

เงินหมุนเวียน

วัน

85.59

70.71

82.73

อัตรากําไรขั>นต้น

%

26

26.03

17.47

อัตรากําไรสุ ทธิ

%

16.58

18.18

10.6

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

20

25.80

16.62

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
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อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม

%

17.17

22.05

12.43

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

%

121.03

157.68

104.63

รอบ

1.04

1.21

1.17

อัตราส่ วนหนี>สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.15

0.16

0.16

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี>ย

เท่า

1,973.73

1,839.35

1,067.03

อัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผล

%

80.79

63.05

68.72

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ : * บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จาํ หน่ ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั
เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด, บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด และ บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด
ในวันทีB 1 เมษายน 2558
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14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ (Overview)
บริ ษทั ขอรายงานงบการเงินรวมปี 2560 ตั>งแต่วนั ทีB 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษทั สามารถ
ทําผลกําไรในส่ วนทีBเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ได้เป็ นจํานวน 1,932 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 หรื อ 374 ล้านบาท เมืBอ
เทียบกับปี ทีBผ่านมา ซึB งทําผลกําไรในส่ วนทีBเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ได้ 2,306 ล้านบาท ผลกําไรทีBลดลงนี> เป็ นผลมา
จากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีทีBลดลงในปี 2560 เนืBองมาจากกําลังซื> อทีBลดลงของเกษตรกร นอกจากนี> การลดลงของ
รายได้อืBนเนืB องจากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพืBอการลงทุนเมืBอเทียบปี 2559 ยังส่ งผล
ให้ผลกําไรของปี 2560 ลดน้อยลง
เพืB อ เป็ นการดําเนิ น ตามกลยุท ธ์ ข ยายตัว บริ ษ ทั ได้ล งทุ น ในโรงงานบรรจุ ปุ๋ ยและโกดังเก็บ สิ น ค้าใน
ประเทศเมียนม่า ในนามบริ ษทั ย่อย ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด การลงทุนดังกล่าวจะเป็ นตัวขับเคลืBอนทีBสาํ คัญของ
บริ ษทั ในการพัฒนาตลาดปุ๋ ยเคมีและสร้างบทบาทในตลาดประเทศเมียนมาร์ ให้กบั บริ ษทั ได้มากขึ>น ทั>งนี> บริ ษทั
ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด จะเริB มการดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ได้ภายในต้นปี 2561
จากทีBกล่าวไปข้างต้น ผลกําไรต่อหุน้ ของบริ ษทั ในปี 2560 ลดลงเป็ น 3.30 บาท จาก 3.94 บาท ในปี 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจเป็ นผูน้ าํ เข้า ผลิต และจําหน่ายปุ๋ ยเคมีหลากหลายสู ตรเป็ นธุรกิจหลัก บริ ษทั ยังมีบริ ษทั
ย่อยอีก 3 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีภายในประเทศ
เมียนมาร์ 2) บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช เชื>อ
รา และศัตรู พืชทีB ใช้ในการเกษตร และ 2) บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด ประกอบธุ รกิ จคลังเคมี อุตสาหกรรมชนิ ด
เหลว เพืBอให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์เหลว ทีBใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทัวB ไป ดังนั>น ผลประกอบการของบริ ษทั
จะถูกวิเคราะห์ในส่ วนธุรกิจหลักและธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ราคาสิ นค้าเกษตรทีBตกตํBาและอุทกภัยในบางพื>นทีBเป็ นสองปั จจัยทีBทาํ ให้อาํ นาจในการซื> อของเกษตรกร
ลดลงและลดแรงจูงใจของเกษตรกรทีBจะเริB มต้นการเพาะปลูก แม้วา่ จะมีมาตรช่วยเหลือต่างๆ จากทางรัฐบาล แต่
การสนับสนุนเหล่านั>นถูกมุ่งเน้นไปเฉพาะทีBผมู ้ ีรายได้นอ้ ยมากกว่าการสนับสนุนไปทีBเกษตรกรโดยตรง ด้วยเหตุ
นี> ความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2560 จึงลดลงเมืBอเทียบกับปี ทีBผา่ นมา
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เพืB อ เป็ นการชดเชยความต้อ งการในการใช้ปุ๋ ยเคมี ภ ายในประเทศทีB ล ดลง บริ ษ ัท ได้ท ํา การส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพืBอนบ้าน ทั>งในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ นอกจากนี> บริ ษทั ยังได้จดั ตั>งบริ ษทั ที.
ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด เพืBอรองรับศักยภาพการขยายตัวของตลาดปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย
ราคาวัตถุดิบปุ๋ ยเคมีในตลาดโลกอยูใ่ นช่วงขาขึ>นในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2560 อันเนืB องมาจากความ
ต้องการจากประเทศทีBมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิBมสู งขึ>น อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสู งขึ>น แต่การ
แข็งค่าของค่าเงินบาทช่วยให้ตน้ ทุนของวัตถุดิบทีBนาํ เข้ามาไม่สูงมากนัก ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ได้ยดึ
มันB ในนโยบายการบริ ห ารทีB จะคงสิ น ค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ ทีB เหมาะสม ในปี 2560 ต้น ทุ น ขายลดลง 6% ซึB ง
สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย
• ธุรกิจจากบริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายและบริ การของทั>งสองบริ ษทั ย่อยไม่มีนยั สําคัญต่อของบริ ษทั เนืB องจากคิดเป็ นเพียง
ร้อยละ 4.5 ของรายได้รวมของบริ ษทั เท่านั>น (รายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 95.5) ในปี 2560
รายได้จากการขายและบริ การของบริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ในปี 2560 เพิBมขึ>นร้อยละ 23 เมืBอ
เทียบกับปี ทีBผา่ นมา เนืBองจากยอดขายสิ นค้าประเภทป้องกันและกําจัดศัตรู พืชเพิBมขึ>น
รายได้จากการบริ การของบริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จํากัด ในปี 2560 เพิBมขึ>นร้อยละ 2 เมืBอเทียบกับปี ทีBผ่านมา
เนืBองจากปริ มาณการเช่าคลังเก็บสารเคมีเพิBมขึ>นเล็กน้อย
บริ ษทั ได้ก่อตั>งบริ ษทั ย่อยทีBสาม คือ บริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยจะเริB ม
ดําเนิ นธุ รกิจตั>งแต่ตน้ ปี 2561 เป็ นต้นไป และหลังจากเริB มดําเนิ นธุ รกิจแล้ว บริ ษทั จะรายงานส่ วนนี> ในส่ วนธุ รกิจ
หลักต่อไป
นโยบายและกลยุทธ์
บริ ษทั ยึดมันB ในกลยุทธ์หลัก คือ 1) ส่ งมอบสิ นค้าทีBมีคุณภาพสู งให้กบั เกษตรกรอย่างอย่างสมํBาเสมอเพืBอ
ผลผลิ ตและคุ ณ ภาพทีB ดีในการทําการเกษตร 2) ให้การบริ การทีB ยอดเยีBยมตามความต้องการของลูกค้า และ 3)
ควบคุ มการผลิ ตและสิ น ค้าคลงคลังให้อยู่ในปริ มาณทีB เหมาะสม เพืBอให้การประกอบธุ รกิ จสร้ างรายได้สู งสุ ด
นอกจากนี> บริ ษทั ให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยและการป้ องกันผลกระทบต่อสิB งแวดล้อมในกระบวนการ
ผลิ ต โดยเป็ นส่ วนหนึB งของนโยบายด้านความรั บ ผิดชอบต่อสังคม บริ ษ ทั มุ่งมันB ทีB จะเป็ นสมาชิ กทีB ดีในชุ มชน
ท้องถิBน
เพืBอเป็ นการบรรลุถึงการเติบโตอย่างยังB ยืน บริ ษทั มุ่งมันB ทีBจะใช้เทคโนโลยีและโรงงานการผลิตทีBมีอยูเ่ พืBอ
สร้างคุณค่าทีB แตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์ และมุ่งมันB ทีB จะพัฒนาตลาดปุ๋ ยเคมีในประเทศเพืBอนบ้านเพืBอขยายธุ รกิ จ
ส่ งออก
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นโยบายทางบัญชี
บริ ษทั ใช้การปิ ดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั>งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นปี บัญชีปฎิทิน
และการนําเสนองบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีB 1 (ปรับปรุ ง 2559) และตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ปิ ดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วดั มูลค่าตามราคาทุนเดิม โดยมีนโยบายทาง
บัญชีทีBสาํ คัญคือ มีการรับรู ้รายได้เมืBอได้โอนความเสีB ยงและผลตอบแทนทีBมีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้แก่ลูกค้าแล้ว ส่ วนสิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีBจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํBากว่าราคาทุน
คํานวนโดยวิธีถวั เฉลีBยถ่วงนํ>าหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึB ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ซึB งราคาทุน
คํานวณโดยใช้วธิ ีเข้าก่อน-ออกก่อน
ผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน
งบการกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืBน สําหรับปี สิ> นสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2560 เปรี ยบเทียบกับงบ
การกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืBน สําหรับปี สิ> นสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2559
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รายได้ จากการขายและบริ การ

รายได้ จากการขายแบ่ งตามประเภท
สิ นค้ า
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2. รายได้ จากการขายและบริการ

ล้านบาท
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5,000

14,918
459
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8,000
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520

11,020

ล้านบาท

25,000

6,000

2,866

4,000

2,658

2,000
-

2556

2557

ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)

2558

2559

รายได้จากบริษัทย่อย

2560

ผลิต(ปั(นเม็ด )
2559

นําเข้า - บรรจุ
2560

หมายเหตุ: รายได้จากการขายและบริ การสําหรับปี 2557 มีการจัดประเภทใหม่โดยไม่ รวมรายได้จากบริ ษทั เอ็มซี
อินดัสเทียล เคมิคลั จํากัด, บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด และ บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ทีBมีการจําหน่ายหุ น้ ใน
ปี 2558
• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ในปี 2560 บริ ษทั สามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ ยเคมีท> งั สิ น 11,020 ล้านบาท ลดลง 820 ล้านบาทหรื อ
ร้ อยละ 7 จากปี 2559 (11,840 ล้านบาท) รายได้จากการขายทีB ลดลงมี สาเหตุมาจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ของ
เกษตรกรลดลง รวมไปถึงการเปลีBยนไปใช้ปุ๋ยเคมี สูตรอืBนทีB ราคาตํBากว่า ภายใต้เงืBอนไขทางตลาดทีB ไม่แน่ นอน
เช่นนี> บริ ษทั พยายามทีBจะรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้เพืBอสร้างผลตอบแทนสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
ปุ๋ ยเคมีทีBบริ ษทั จําหน่ายแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีป> ั นเม็ดทีBผา่ นกรรมวิธีการผลิตของบริ ษทั เอง กับ
ปุ๋ ยเคมีนาํ เข้า-บรรจุ บริ ษทั สามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีป> ั นเม็ด 8,362 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็ น
จํานวน 612 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั มีรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีนาํ เข้า-บรรจุ 2,658 ล้าน
บาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า 208 ล้านบาทหรื อร้อยละ 7 จากปี 2559
• รายได้ รวมจากบริษทั ย่ อย
รายได้จากบริ ษทั ย่อยในปี 2560 มาจากการจําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชทีBใช้ในการเกษตรและ
บริ การคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลวทีBใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทัวB ไป โดยบริ ษทั ย่อยสามารถสร้างรายได้ 520
ล้านบาท เพิBมขึ>น 78 ล้านบาท หรื อร้อยละ 18 เมืBอเปรี ยบเทียบกับรายได้จาํ นวน 442 ล้านบาท ของปี 2559
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3. ต้ นทุนขายและบริการ
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายสําหรับปี 2560 จํานวน 8,540 ล้านบาท ลดลง 545 ล้านบาท หรื อร้อยละ6 จากปี 2559
(9,085 ล้านบาท) ราคาวัตถุดิบทีBเพิBมสู งขึ>นในไตรมาสสุ ดท้ายเป็ นแรงกดดันต่อต้นทุนสิ นค้าขายในปี 2560 ในทาง
กลับกัน ค่าเงินบาททีBแข็งค่าขึ>นเมืBอเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ ช่วยให้ผลกระทบของราคาวัตถุดิบทีBสูงขึ>นมีนอ้ ยลง
ทั>งนี> ในส่ วนของต้นทุนอืBนๆ เช่น พลังงานและการขนส่ งยังค่อนข้างคงทีB จึงส่ งผลให้ตน้ ทุนสิ นค้าขายในปี 2560
ลดลง ซึB งสอดคล้องกับรายได้จากการขายทีBลดลง
4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมทั>งสิ> น 679 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรื อ 3% เมืBอเทียบ
กับปี 2559 (699 ล้านบาท) การลดลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากการจัดการทีB ดีข> ึนในช่ วงทีB ความต้องการการใช้
ปุ๋ ยเคมีลดลงอันเนืB องมาจากกําลังการซื> อทีBลดลง ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวนี> บริ ษทั พยายามอย่างดีทีBสุดทีBจะ
ใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาให้มีประสิ ทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากทีBสุดเพืBอเพิBมปริ มาณขาย
5. การวิเคราะห์ ความสามารถในการหากําไร
หนวย

่

ก ไรขนต
ํา น ั ( (ลานบาท
้
)้
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3.94
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เปลยนแปลง
ี%

2560
3,000
1,932
3.30

%

(6)
(16)
(16)

ในปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรขั>นต้น 3,000 ล้านบาท ลดลง 197 ล้านบาท จากปี 2559 (3,197 ล้านบาท) คิดเป็ น
ร้อยละ 6 การลดลงของกําไรขั>นต้นเป็ นผลมาจากความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีทีBลดลงรวมไปถึงราคาวัตถุดิบทีB
เพิBมสู งขึ>น ในขณะเดียวกัน อัตราส่ วนกําไรขั>นต้นในปี 2560 อยูท่ ีBร้อยละ 26.0 ไม่เปลีBยนแปลงไปจากปี 2559

สําหรับกําไร-ส่ วนทีBเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ปี 2560
บริ ษทั มี กาํ ไร 1,932 ล้านบาท ลดลง 374 ล้านบาทจากปี
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2559 (2,306 ล้านบาท) คิดเป็ นร้ อยละ 16 ทําให้ผลกํ
าไร
ต่อหุ น้ ลดลงจาก 3.94 บาทต่อหุ น้ ในปี 2559 มาเป็ น 3.30
บาทต่อหุ ้นในปี 2560 ซึB งลดลง 0.64 บาทต่อหุ ้นหรื อคิด
26.0
เป็ นร้อ26.0ยละ 16

อั ตราส่ วนความสามารถในการทํ ากํ าไร
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2560 2560
เท่ ากับ ร้ อ ยละ 20.0 ตํBากว่าปี 2559 ทีB ท าํ ได้ร้ อ ยละ
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(ROA) แสดงในปี 2560 เท่ า กับ ร้ อ ยละ 17.2 ตํBา กว่ า ปี
2559 ทีB ท ํา ได้ร้ อ ยละ 22.1 บริ ษ ัท ได้พ ยายามอย่ า งสุ ด
ความสามารถทีBจะรักษาความสามารถในการหากําไรเพืBอ
25.8ตอบแทนผูถ
้ ือหุ ้นและใช้สินทรัพย์ในการดําเนิ นงานให้
20.0
22.1เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
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(หมายเหตุ : อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ปี 2556 – 2557 รวม บริ ษ ทั เอ็ม ซี อิ น ดัส เที ย ล เคมิ ค ลั จํากัด , บริ ษ ทั เอ็ม ซี
พลาสติก จํากัด และ บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ทีBมีการจําหน่ายหุน้ ในปี 2558)
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
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2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ณ วัน ทีB 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษทั มี สิน ทรัพ ย์รวม 11,198 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 1
จากสิ> นปี 2559 โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี>
รายการ
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(23)
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(1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 23 เมืBอเทียบกับปี ก่อนหน้า การลดลงอย่างมีนยั ยะสําคัญ
ของเงินสดนี> สาเหตุหลักเกิดจากการนําเงินไปฝากธนาคารทีBมีระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ>นไป ซึB งถูกจัดประเภท
อยู่ในเงิ น ลงทุ น ชัBวคราว ทําให้เงิ น ลงทุ น ชัBวคราวในปี 2560 เพิB ม ขึ> น ร้ อ ยละ 286 ส่ วนยอดลู ก หนี> การค้าลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 3 ในขณะทีBสินค้าคงเหลือเพิBมขึ>น 364 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22 โดยมีสาเหตุส่วนหนึB งมาจากการ
เพิBมขึ>นของราคาวัตถุดิบในช่วงไตรมาสทีB 4 และบริ ษทั คาดการณ์วา่ จะมียอดขายทีBเพิBมขึ>นภายหลังจากการฟื> นตัว
ของกําลังซื> อในปี 2560 จึงทําให้สินค้าคงเหลือในบางสู ตร ถูกจัดเตรี ยมไว้เพืBอรองรับความต้องการของตลาดใน
อนาคต
• เงินลงทุน ค่ าความนิยม และการด้ อยค่ า
บริ ษ ทั มี สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต วั ตนส่ วนใหญ่ คื อ ค่ าสิ ท ธิ ก ารใช้เครืB อ งหมายการค้า ซึB งบริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผู ้
ประเมินอิสระ เพืBอประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิ ทธิ ในการใช้เครืB องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพืBอให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ล งวัน ทีB 30 เมษายน 2547 เรืB อ ง
ความเห็ นเกีB ยวกับการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระเมืBอวันทีB 8 มกราคม 2561
และวันทีB 5 มกราคม 2560 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว ณ วันทีB 26 ธันวาคม 2560 และ
วัน ทีB 30 ธัน วาคม 2559 ตามลําดับ โดยวิธีคาํ นวณมู ลค่าปั จจุบ นั ของกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach) มีมูลค่ายุติธรรมสู งกว่าราคาตามบัญชี
สําหรั บ ปี สิ> น สุ ด วัน ทีB 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 ยอดขายทีB เกิ ด จากเครืB อ งหมายการค้านี> คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายทั>งหมดของบริ ษทั

อัตราส่ วนสภาพคล่องและสภาพ
คล่ องหมุ นเร็ ว
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3. หนีสS ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
•
ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีหนี> สินรวมทั>งสิ> น 1,437 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 9 จากสิ> นปี 2559
•
ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ จํานวน 9,761 ล้านบาท เพิBมขึ>น 25 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 0.3 จากสิ> นปี 2559

อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งปรั บ ตัว เพิB ม ขึ> น เล็ก น้อ ยจาก
6.72 เท่ าในปี 2559 เป็ น 7.17 เท่ า ในสิ> น ปี 2560 ในขณะทีB
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วมีการเปลีBยนแปลงเล็กน้อยไป
อยูท่ ีB 5.37 เท่า จาก 5.38 เท่าในสิ> นปี 2559 แม้ว่าจะอยูภ่ ายใต้
สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ทีB ไ ม่ ป กติ อัต ราส่ ว นดัง กล่ า วไม่
เปลีB ย นแปลงไปมากนัก เนืB อ งจากบริ ษ ทั พยายามทีB จ ะรั ก ษา
ระดับ สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ ทีB
เหมาะสม

เท่า

4. สภาพคล่ องและกระแสเงินสด
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)

ในส่ วนของกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานสําหรับปี 2560 มี จาํ นวน 1,536 ล้านบาท
ลดลง 698 ล้านบาทจากปี 2559 (2,234 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 31.2 ขณะทีBเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหา
เงินสําหรับปี 2560 มีจาํ นวน 1,891 ล้านบาท เพิBมขึ>น 984 ล้านบาทจากปี ก่อน (907 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 108.5
เมืB อ สิ> น ปี 2560 บริ ษ ทั มี ก ระแสเงิ น สดจ่ ายสําหรั บ เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั>น จากสถาบัน
การเงินเป็ นจํานวน 1.3 ล้านบาท ลดลง 10.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 88.8 จากเมืBอสิ> นปี 2559 (11.6 ล้านบาท)
ในปี 2560 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ น เป็ นจํานวน 1,038 ล้านบาท ในขณะทีB ปี 2559
บริ ษทั ได้รับกระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุนเป็ นจํานวน 102 ล้านบาท การเปลีBยนแปลงไปเป็ นจํานวน 1,140
ล้านบาทนี> ส่ วนใหญ่แล้วเกิดจากการจัดประเภทรายการเทียบเท่าเงินสดทีBเกีBยวข้องกับเงินลงทุนชัวB คราวในเงิน
ฝากประจําและการลดลงของกระแสเงินสดทีBเกิดจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพืBอการลงทุน
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5. ภาระผูกพันด้ านหนีสS ิ นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
5.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกีBยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นจํานวนเงิน 63.63 ล้าน
บาท และ 97.31 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึB งมีภาระผูกพันเกีB ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560 จํานวน
0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 10.21 ล้านบาท) (ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)
5.2 ณ วัน ทีB 31 ธัน วาคม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้เช่ าอาคารสํานัก งาน คลัง สิ น ค้า ยานพาหนะและอุ ป กรณ์
สํานักงานตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ซึB งเงินทีBตอ้ งจ่ายในอนาคตสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี>
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ภายใน 1 ปี
39,808,755
24,133,281
33,534,420 21,659,385
1 - 5 ปี
26,706,206
20,887,945
23,712,458 15,462,149
66,514,961
45,021,226
57,246,878 37,121,534
สําหรับปี สิ> นสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงาน
ในงบการเงินรวมจํานวน 46.56 ล้านบาท และ 36.23 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 42.33 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ตามลําดับ
5.3 บริ ษ ทั มี ภ าระผูกพัน จากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ>าประกัน ณ วัน ทีB 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 เป็ น
จํานวนเงิ น 8.66 ล้านบาท และ 8.66 ล้านบาท ตามลําดับ และบริ ษทั ย่อยบางแห่ งมี ภาระผูกพัน จากการให้
ธนาคารออกหนังสื อคํ>าประกันเป็ นจํานวนเงิน 0.17 ล้านบาท และ 0.17 ล้านบาท ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 ตามลําดับ
5.4 ณ วันทีB 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็ นจํานวนเงิน 10.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ล้านยูโร (หรื อเทียบเท่า 340.42 ล้านบาท) และ
7.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ล้านยูโร (หรื อเทียบเท่า 289.46 ล้านบาท) ตามลําดับ
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5.5 สัญญาทีBสาํ คัญ
5.5.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริ ษทั มีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึB งในประเทศญีBปุ่น โดยบริ ษทั จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมประจําปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุ
โดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึB งจะแสดงเจตนาทีBจะไม่ต่อสัญญา ทั>งนี> จะต้องแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
5.5.2 สัญญาทีBปรึ กษาด้านประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงาน
บริ ษั ท ได้ ท ํ า สั ญ ญา Energy Performance Contract (EPC) กั บ บริ ษั ท แห่ งหนึB งโดยบริ ษั ท จะได้ รั บ
คําปรึ กษาในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีB
ปรึ กษาเป็ นรายเดือนโดยคิดตามอัตราทีBระบุในสัญญาเป็ นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
แต่ละเดื อน ซึB งระยะเวลาในการจ่ายจะเริB มเมืB อโครงการผลิ ตไฟฟ้ าความร้ อนร่ วมแล้วเสร็ จและจะจ่าย
บางส่ วนของมูลค่าทีBประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
แนวโน้ มสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2561
เศรษฐกิจโลกถูกคาดการณ์ว่าจะอยูใ่ นช่วงขาขึ>นโดยพร้อมเพรี ยงกันในปี 2561 อย่างไรก็ตามความเสีB ยง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ทีBจะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ ความตึงเครี ยดในคาบสมุทร
เกาหลี การออกกฎหมายทีB เกีB ยวข้องกับการออกจากสมาชิ กสหภาพยุโรปของอังกฤษ รวมไปถึ งแนวโน้มของ
นโยบายปกป้ องทางการค้าอาจมีบทบาทสําคัญในการทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจของปี 2561 เปลีBยนไป นอกจากนี>
ความเป็ นไปได้ในการขึ>นอัตราดอกเบี> ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะช่ วยลดความร้อนแรงในการ
เติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลง ซึB งอาจส่ งผลกระทบต่อการค้าโลกได้
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงจะเติบโตอยูใ่ นระดับปานกลางโดยอาศัยแรงขับเคลืBอนจากการส่ งออกทีB
เติบโตและการท่องเทีBยวทีBขยายตัวขึ>น ความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ>นในช่วงครึB งหลังของปี เป็ นผลมาจากการเลือกตั>ง
ทัวB ไปทีBคาดว่าจะมีข> ึนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึB งอาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั ยะสําคัญต่อความเชืB อมันB ของผูค้ นและ
ส่ งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
คาดว่า จะมีการฟื> นตัวของราคาพืชผลทางการในปี 2561 เนืB องมาจากความต้องการของตลาดโลกทีBสูงขึ>น
ในขณะเดี ยวกัน นโยบายสนับสนุ นการเกษตรของรัฐบาลคาดว่าจะถูกนํามาใช้ในช่ วงฤดูกาลเพาะปลูก หากมี
ปริ มาณนํ>าทีBเพียงพอ ปั จจัยเหล่านี> จะเป็ นตัวขับเคลืBอนทีBสําคัญสําหรับภาคเกษตรกรรมและการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ในปี 2561 เนืB องจากจะช่วยเพิBมกําลังซื> อและกระตุน้ ให้เกษตรกรเริB มต้นการเพาะปลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีจึงมีแนวโน้มเพิBมสู งขึ>นในปี 2561
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ในทางกลับกัน ราคาวัตถุดิบทีBเพิBมสู งขึ>นและค่าเงินบาททีBอ่อนตัวลงอันเนืBองมาจากการปรับอัตราดอกเบี>ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถทําให้ราคาต้นทุนสู งขึ>นและอัตรากําไรขั>นต้นลดลงได้ ฝ่ ายบริ หารฯ จะ
รับมือกับปั จจัยเหล่านี>และพยายามให้บรรลุผลการดําเนินงานทีBดีทีBสุด โดยการใช้นโยบายดังต่อไปนี>
• คงไว้ซB ึ งความพึงพอใจของลูกค้าและเกษตรกร
• รักษาคุณภาพของสิ นค้าให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสู ง
• ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับเปลีBยนระดับสิ นค้าคงคลัง แผนการผลิต และ
แผนการจัดซื> อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ ว
• จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายทั>งหมดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• ปรับปรุ งกระบวนการผลิตอย่างต่อเนืBองให้ดีข> ึนและมีประสิ ทธิภาพมากยิงB ขึ>น
• หลีกเลีBยงการเก็งกําไรในราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลีBยน
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีA แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ืLนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลทีLควร
ต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนีA บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ น และข้อ มู ล ทางการเงิ น ทีL ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจําปี ได้
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกีLยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีLดี เพืLอให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
ส่ วนทีLเป็ นสาระสําคัญทัAงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัAงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีL ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าวและบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันทีL 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึL งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลีLยนแปลงทีLสาํ คัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัAงการกระทําทีL มิชอบทีL อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนีA เพืLอเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัAงหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีLบริ ษทั ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายจิโร่ นิชิยาม่ า เป็ นผูล้ งลายมือชืL อกํากับเอกสารนีA ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชืLอของ นายชิ เกะซึ กุ ฟุคุดะ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีLบริ ษทั ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย/ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
กรรมการ
1)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายโยชิอากิ อิชิมูระ อายุ 63 ปี ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 29 มีนาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Business Management from Yokohama National University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2556
General Director of Subaru Motor LLC.
2558 - ปั จจุบนั
Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
2558 - ปั จจุบนั
Director of Fuji Nihon Seito Corporation
2558 - ปั จจุบนั
Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
2558 - ปั จจุบนั
Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
:
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
:
1. Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
2. Director of Fuji Nihon Seito Corporation
3. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
4. Director of Hanshin Silo Co., Ltd.

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
4 บริ ษทั

ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....92/

2)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายเคียวซุ เกะ ซาซากิ อายุ 57 ปี ดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีCบริ หาร ซึC ง
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามทีCกาํ หนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 27 มีนาคม
2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- School of Commerce from Waseda University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2554 - 2557
General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz Corporation
2557 - 2558
Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation
Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีCบริ หาร บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร - เคมิคลั จํากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็น. ไอ. เอ็ม. จํากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
4 บริ ษทั

ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....93/

3)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ อายุ 57 ปี ดํารงตําแหน่งกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีCการเงิน ซึC ง
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามทีCกาํ หนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 29 มีนาคม
2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2555 - 2559
Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service
Corporation
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีCการเงิน บริ ษทั ไทยเซ็นทรัล
เคมี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร - เคมิคลั จํากัด
2. กรรมการ บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
2 บริ ษทั

ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....94/

4)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายจิ โร่ นิ ชิยาม่ า อายุ 42 ปี ดํารงตําแหน่ งกรรมการผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การใหญ่ และเจ้าหน้าทีC บ ริ ห าร ซึC งเป็ น
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามทีC กาํ หนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 28 มีนาคม
2557
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2555 - 2557
Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่และเจ้าหน้าทีCบริ หาร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....95/

5)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นางสาวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิX อายุ 47 ปี ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 31 มีนาคม
2554
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตร Director Certificate Program รุ่ น 198/2014 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Certificate Program รุ่ น 199/2015 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board that Make Difference รุ่ น 1/2016 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board Matters and Trends รหัส 4/2017 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2553 - ปั จจุบนั
Vice President ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....96/

6)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร อายุ 75 ปี ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 29 มีนาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.00 % (ตนเอง 5,000 หุน้ / คู่สมรส 4,285 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2526 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด
2527 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา จํากัด
2529 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชันC จํากัด (มหาชน)
2530 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั บางกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จํากัด
2531 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ กลุ่มบริ ษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
2531 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษทั โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ@ง จํากัด
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
1. กรรมการ บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชันC จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. ประธานกรรมการ กลุ่มบริ ษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด
3. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา จํากัด
4. กรรมการ บริ ษทั บางกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จํากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ@ง จํากัด

:

1 บริ ษทั

:

5 บริ ษทั

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....97/

7)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายสุ วฒั น์ สื บสันติกุล อายุ 67 ปี ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดย
ได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 20 มิถุนายน 2555
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
- หลักสู ตร Director Certificate Program รุ่ น 227/2016 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร Board Matters and Trends รุ่ น 3/2017 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี@ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีCอาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีCผา่ นมา
- เป็ นกรรมการทีCมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีCปรึ กษาทีCได้รับเงินเดือนประจํา :
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีCปรึ กษากฎหมาย
:
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีCมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีCได้อย่างอิสระ เช่น
การซื@อขายวัตถุดิบ สิ นค้า บริ การ การยืม การให้กยู้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....98/

8)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายโอภาส ศรี พรกิ จขจร อายุ 49 ปี ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับ
แต่งตั@งเมืCอวันทีC 14 สิ งหาคม 2552
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผูต้ รวจสอบผูใ้ ห้บริ การด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
- หลักสู ตร Director Certification Program 2010, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Audit Committee Program 2011, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรีC จํากัด
2556 - 2557
หุน้ ส่ วน บริ ษทั บีดีโอ จํากัด
2557 - 2558
หุน้ ส่ วนอาวุโส บริ ษทั ไทยอินโฟร์ จํากัด
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การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการ บริ ษทั ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรีC จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี

การมีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี@ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีCอาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีCผา่ นมา
- เป็ นกรรมการทีCมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีCปรึ กษาทีCได้รับเงินเดือนประจํา :
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีCปรึ กษากฎหมาย
:
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีCมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีCได้อย่างอิสระ เช่น
การซื@อขายวัตถุดิบ สิ นค้า บริ การ การยืม การให้กยู้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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9)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายเกษมศักดิX มัสยวาณิ ช อายุ 67 ปี ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับ
แต่งตั@งเมืCอวันทีC 16 สิ งหาคม 2553
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
- หลักสู ตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสู ตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Certificate Program 141/2011, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เจ.เอ็น.อาร์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชันC แนล (ประเทศไทย) จํากัด
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เจ.เอ็น.อาร์ จํากัด
2. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชันC แนล (ประเทศไทย) จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
2 บริ ษทั

ไม่มี

การมีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี@ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีCอาจมี
ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีCผา่ นมา
- เป็ นกรรมการทีCมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีCปรึ กษาทีCได้รับเงินเดือนประจํา :
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีCปรึ กษากฎหมาย
:
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีCมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีCได้อย่างอิสระ เช่น
การซื@อขายวัตถุดิบ สิ นค้า บริ การ การยืม การให้กยู้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....101/

ผู้บริหาร
1)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายเรี ยวซุเกะ โฮริ อายุ 38 ปี ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยได้รับ
แต่งตั@งเมืCอวันทีC 15 พฤษภาคม 2560
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University
- Master Degree of Business Administration from HEC Paris
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2555 – 2557
Assistant Manager, Grain & Feed Material Dept., Sojitz Corporation
2557 – 2558
Assistant Manager, Investment Management Dept., Sojitz Corporation
2558
Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
2558 – 2559
Assistant Manager, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation
2560 – ปั จจุบนั
เจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
2. กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
3. กรรมการ บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
3 บริ ษทั

ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....102/

2)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายโค โทจิ ม่า อายุ 57 ปี ดํารงตําแหน่ งเจ้าหน้าทีC บ ริ ห ารและผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยได้รับ
แต่งตั@งเมืCอวันทีC 8 กรกฎาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2556 – 2558
General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept.,
Sojitz Corporation
เจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูจ้ ดั การทัวC ไป

2558

สาขาย่างกุง้ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั

-

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมาร์ จํากัด

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี
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3)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัย อายุ 52 ปี ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดย
ได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 14 กุมภาพันธ์ 2554
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2554 – ปั จจุบนั
เจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี
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4)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์ อายุ 52 ปี ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดย
ได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 30 มีนาคม 2555
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.00 % (ตนเอง13,600 หุน้ / คู่สมรส 500 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2555 – ปั จจุบนั
เจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี
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5)
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายวัชระ ปิ งสุ ทธิ วงศ์ อายุ 60 ปี ดํารงตําแหน่ งเจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดย
ได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 30 มีนาคม 2555
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกกีฎวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2555 – ปั จจุบนั
เจ้าหน้าทีCบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจําปี 2560.....106/

เลขานุการบริษทั
ชื/ อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ/ ด้ รับแต่ งตัEง
นายพชระ วรรธนวินิจ อายุ 42 ปี ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั ได้รับแต่งตั@งเมืCอวันทีC 14 กุมภาพันธ์
2554
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตเลีย
- หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั รุ่ นทีC 23 โดยชมรมเลขานุการบริ ษทั ไทย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560)
2554 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื/นในปี ทีผ/ ่ านมา
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืCน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจอืCนทีCไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอืCนทีCอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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หน้ าทีค/ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุ ก ารของบริ ษัท จะต้อ งปฏิ บ ั ติ ห น้ า ทีC ต ามทีC ก ํา หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีC 4) พ.ศ. 2551 ซึC งมีผลบังคับในวันทีC 31 สิ งหาคม 2551
ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซืC อ สั ต ย์สุ จ ริ ต รวมทั@ง ต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีCประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั@งนี@ หน้าทีCตามกฎหมายของ
เลขานุการบริ ษทั มีดงั นี@
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี@
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีCรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ทีCบริ ษทั ได้รับรายงานนั@น
3. ดําเนินการอืCนๆ ตามทีCคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี@ เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าทีCอืCนตามทีCบริ ษทั (หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ) มอบหมาย ดังนี@
- ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีCเกีCยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแล
ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
- ทําหน้าทีCในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติทีC
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น และรายงานสารสนเทศต่ อ หน่ ว ยงานทีC ก าํ กับ ดู แ ลและสาธารณชนให้ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตาม
กฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการทีCได้รับการแต่งตั@งใหม่
- หน้าทีCอืCนๆ ตามทีCได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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การดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม ในบริษทั บริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
ที/

รายนาม

TCCC

บริษทั ย่ อย
2
3

4

X
/

X

/
/

X

/
/

/

/

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายโยชิอากิ อิชิมูระ
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ
นายจิโร่ นิชิยาม่า
นางสาวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิX
นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร
นายสุ วฒั น์ สื บสันติกลุ
นายโอภาส ศรี พรกิจขจร
นายเกษมศักดิX มัสยวาณิ ช
นายเรี ยวซุเกะ โฮริ
นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัย
นายสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์
นายโค โทจิม่า
นายวัชระ ปิ งสุ ทธิวงศ์

X
0/*
/*
/*
/
/
#
#
#
*
*
*
*
*

/
+

บริษทั ย่ อย
1.
2.
3.
4.

บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากัด

หมายเหตุ :
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
* = เจ้าหน้าทีCบริ หาร

0 = กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าทีCบริ หาร
# = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
+ = กรรมการผูจ้ ดั การ
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ประวัตกิ ารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุม
ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมท่านใดเคยถูกลงโทษ เนืC องจากการกระทําความผิดใดๆ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ พระราชบัญญัติสัญญาซื@ อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย/ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการในบริ ษทั ย่อยที@มีนยั สําคัญ มีดงั นีD
รายชื@อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บริ ษทั เอ็มซี
อะโกร-เคมิคลั จํากัด

นายสุ วชิ สุ วรุ จิพร
นายไกรวัฒน์ สัตยภิวฒั น์
นายวรพันธ์ เหลืองทองดี
นายศุภกร รัตนสงวนวงศ์
นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

นายสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์
นายโทโมฮารุ ซึ รุดะ
นายเรี ยวซุเกะ โฮริ
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
นายเซอิจิ อิทางากิ
นายชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ
นายธงชัย ฝึ กความดี
นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัย
นายสมชาย ศิวากรณ์
นายโค โทจิม่า

/
X

บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม.
จํากัด
/
+
*
/
/
/
/
/
X
/

บริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี .
เมียนมาร์ จํากัด

X

/
*
/
*
+

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

* = กรรมการบริ หาร

+ = กรรมการผูจ้ ดั การ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย/ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้แต่งตั8งนายไพฑูรย์ อินอุทยั เข้าปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง ผูจ้ ดั การทัวH ไป สํานักตรวจสอบภายใน เพืHอ
ทําหน้าทีHกาํ กับดูแลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีH ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คุณวุฒิดา้ นการศึกษา:

ปริ ญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริ หารธุรกิจ ด้านการเงิน
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกํากับดูแลกิจการ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพืHอการพัฒนาอาชีพ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประสบการณ์ในงาน :

มีประสบการณ์ทาํ งานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นเวลา 19 ปี โดย
เป็ นประสบการณ์ตรวจสอบในธุรกิจปุ๋ ยเคมีเป็ นระยะ เวลา 17 ปี และ
งานให้คาํ ปรึ กษาและวิทยากรบรรยายพิเศษด้านการกํากับดูแลกิจการ
การบริ หารความเสีH ยง และการสืH อสารองค์การ

การฝึ กอบรม :

ประกาศนียบัตรการอบม ด้านการตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล การบริ หารงานตรวจสอบภายใน
การบริ หารความเสีH ยง การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ เป็ นต้น
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย/ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ไม่มี

