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ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีมำเป็นเวลำยำวนำน รัฐบำล
ไทยโดยกระทรวงกำรคลงัได้ร่วมทุนกบัภำคเอกชน อนัประกอบดว้ยบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ  ำกดั และบริษัท  
โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ (เดิมคือ บริษทั นิชโช อิวำย คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั)  และบริษทั เซ็นทรัลกล๊ำส จ  ำกดั (ปัจจุบนั
เป็นท่ีปรึกษำทำงวิชำกำรและเทคนิคของบริษทั) ประเทศญ่ีปุ่น ก่อตั้งบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั ข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 
มีนำคม 2516 ดว้ยเงินทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 120 ลำ้นบำท ซ่ึงต่อมำบริษทัไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลำคม 2534 ดว้ยทุนจดทะเบียน 700 ลำ้นบำท และในปี 2536 บริษทั ไดแ้ปลงสภำพ
เป็น “บริษทัมหำชน” ดว้ยทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 2,000 ลำ้นบำท 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกัด (มหำชน)  เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  
บริษทัมีโรงงำนขนำดใหญ่ท่ีทนัสมยั และไดม้ำตรฐำน 2 แห่ง โรงงำนแห่งแรก ตั้งอยู่ท่ีอ  ำเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปรำกำร และโรงงำนแห่งท่ี 2 ตั้งอยู่ท่ี อ  ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำโดยมีก  ำลงักำร
ผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตันและ 350,000 เมตริกตัน ตำมล ำดับ รวมก ำลงักำรผลิตทั้งส้ินปีละ 1.2 ลำ้น
เมตริกตนั   

 
 1.1 วสัิยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

วสัิยทัศน์ : ที่หนึ่งในใจเกษตรกร 
“เรำมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นทำงเลือกอนัดบัแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยกำรส่งมอบ

ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก” 
พนัธกจิ 
1. มุ่งมัน่สร้างคุณค่า 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆใหก้บัเกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละกำร

บริกำรท่ีเหนือกว่ำ ซ่ึงจะถูกคิดคน้และพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกำรเพำะปลูก กำรบริกำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยงัเกษตรกรทัว่ทั้งภูมิภำคอำเซียน และจะขยำยรูปแบบเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือยกระดบัห่วงโซ่มูลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

2. พฒันาคนของเรา 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคนของเรำโดยกำรใหโ้อกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ี

พนกังำนช่วยกนัส่งเสริมใหเ้ติบโตไปพร้อมกนั เรำจะพฒันำองคก์รของเรำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อรับมือกบักำร
เปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 
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3. เอาใจใส่ต่อสังคม 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะท ำใหก้ระบวนกำรทำงธุรกิจของเรำเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีควำมย ัง่ยนื และ

สร้ำงอิทธิพลเชิงบวกต่อสงัคม โดยกำรน ำเอำแนวคิดกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสงัคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืมำใช้
ร่วมกบักำรด ำเนินธุรกิจของเรำ 

  
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 
 
ในปี 2560 บริษทัมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงัน้ี 
กำรประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมำร์ 
ตำมนโยบำยกำรขยำยธุรกิจของบริษทัไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดัตั้ง บริษทั ไทย

เซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) สำขำย่ำงกุง้ ประเทศเมียนมำร์ ในปี 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด ำเนินกำรทำง
กำรตลำดรวมถึงวิจยัและพฒันำตลำดในประเทศเมียนมำร์ นอกจำกน้ีในปีเดียวกนั บริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั ทีซีซีซี 
เมียนมำร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นยอ่ยของบริษทัเพื่อด ำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอยำ่งเต็มรูปแบบไดแ้ก่น ำเขำ้ปุ๋ยเคมีจำกประเทศไทย 
บรรจุและจดัจ  ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศเมียนมำร์ มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่ำห์สหรัฐโดยบริษทัถือ
หุน้ในบริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ  ำกดัเป็นจ ำนวนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด 

ในปี 2561 คลงัสินคำ้บรรจุปุ๋ยเคมีของบริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ  ำกดั ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลำว่ำ 
ยำ่งกุง้ บนเน้ือท่ี 20 ไร่ มีควำมจุสินคำ้ประมำณ15,000 เมตริก ไดเ้สร็จสมบูรณ์ และบริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ  ำกดั 
ไดเ้ร่ิมด ำเนินกิจกำรในไตรมำสท่ีสองของปี 2561 หลงัจำกไดรั้บใบอนุญำตต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกิจกำร   

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 
   

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 บริษทัไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือต้องพึ่งพิงทำงกำรเงิน ทำงเทคนิค กำรจดัหำวตัถุดิบ กำรใช้ตรำสินค้ำ
ร่วมกนั  หรือตอ้งแข่งขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่  

99.99% 51.00% 49.00% 99.99% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้และการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท 
 

โครงสร้ำงรำยไดแ้ละกำรถือหุน้ (ณ 31 ธนัวำคม 2561) 
          (หน่วย :  ลา้นบาท) 
 ช่ือบริษทั กอ่ตั้งแม่ือ ประเภท

กจิการ 
% การถือ

หุ้น 
ทุนจด
ทะเบียน 

เรียก
ช าระ 

2561 2560 2559 

       รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จ  ากดั (มหาชน) 
6 มีนาคม 

2516 
ปุ๋ ยเคมี    - 1,754 1,754 10,086.90 93.86 11,149.61 95.43 12,252.51 96.43 

             

 บริษัทย่อยและบริษทัร่วม            
1 บริษทั เอ็มซี อะโกร- เคมิ

คลั จ  ากดั 
22 มกราคม 

2531 
โรงงานผสม
และบรรจ ุ

99.99 50 50 411.03 3.52 411.03 3.52 336.88 2.65 

2 บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากดั 14 
กุมภาพนัธ์ 

2517 

คลงัสินคา้เคมี
เหลว 

51.00 125 125 121.95 1.13 121.27 1.04 116.04 0.91 

3 บริษทั เซ็นทราปิค 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

16 มกราคม 
2518 

ซ้ือขาย  49.00 200 200 0.91 0.01 0.92 0.01 0.89 0.01 

4 บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ 
จ  ากดั 

3 ตุลาคม 
2559 

น าเขา้ปุ๋ ยเคมี 99.99 $      12.5* $12.5* 185.29 1.72 1.01 0.01 - - 

 รวม      10,746.97 100.00 11,683.84 100.00 12,706.32 100.00 
 หมายเหต ุ    *ดอลล่าร์สหรัฐ         

 
 2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
  2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) สำมำรถผลิตปุ๋ยเคมีท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำนทดัเทียมกบั
ปุ๋ยน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยธำตุอำหำรหลกั คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม 
(K2O) และธำตุอำหำรรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก  ำมะถนั (S) เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีธำตุอำหำรเสริม เช่น 
โบรอน (B) อีกดว้ย ซ่ึงจะท ำใหพ้ืชเจริญงอกงำมมีผลผลิตดี ปริมำณและคุณภำพสูง อน่ึง ปุ๋ยเคมี “ ตราหัววัว-คัน
ไถ” ท่ีบริษทั ผลิตมีคุณภำพตำมท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นท่ีนิยม แพร่หลำยใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมทัว่ประเทศ นำนเกือบ 40 ปี กำรใชปุ๋้ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสม จะช่วยท ำให้
ผลผลิตสูงและมีคุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด อีกทั้งเมื่อผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นกำรเพ่ิมพูนรำยไดใ้ห้กับ
เกษตรกรไทย และก่อใหเ้กิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย 
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นอกจำกน้ี  โรงงำนพระประแดง ท่ีอ  ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร มีก  ำลงักำรผลิต

ปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตนั และมีคลงัสินคำ้ท่ีสำมำรถเก็บวตัถุดิบได ้100,000 เมตริกตนั พร้อมทั้งมีท่ำเรือขนำด
ใหญ่ท่ีมีควำมยำว 310 เมตร หน้ำท่ำลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จำกระดบัน ้ ำทะเลต ่ำสุด สำมำรถเทียบเรือเดินสมุทร
ขนำดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตนั ไดพ้ร้อมกนั 2 ล  ำและขนถ่ำยวตัถุดิบไดถึ้งวนัละ 6,000 เมตริกตนั ส ำหรับ
กระบวนกำรผลิต ทำงโรงงำนได้ใช้ก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas) ท่ีมีต้นทุนต ่ำและก่อมลภำวะน้อยกว่ำ เป็น
เช้ือเพลิงแทนน ้ ำมนัเตำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และบริษทัได้ท ำกำรติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้ำควำมร้อนร่วมขนำด 4 
เมกกะวตัต ์เพื่อใชภ้ำยในโรงงำนและขำยส่วนท่ีเหลือให้กับกำรไฟฟ้ำนครหลวง อีกทั้งน ำควำมร้อนซ่ึงเป็นผล
พลอยไดจ้ำกหน่วยผลิตไฟฟ้ำควำมร้อนร่วมมำใชใ้นกำรผลิตปุ๋ยซ่ึงมีส่วนช่วยในกำรท่ีลดตน้ทุนกำรผลิตดำ้นกำร
ใชพ้ลงังำนลงได ้อนัมีส่วนช่วยในกำรลดภำวะโลกร้อนอีกทำงหน่ึงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 

ส ำหรับโรงงำนนครหลวง ท่ีอ  ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ มีก  ำลงักำรผลิตปุ๋ยปีละ 
350,000 เมตริกตนั และมีคลงัสินคำ้ท่ีสำมำรถเก็บวตัถุดิบได ้90,000 เมตริกตนั นอกจำกน้ียงัมีท่ำเรือท่ีมีควำมยำว 
189 เมตร หนำ้ท่ำลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จำกระดบัน ้ ำทะเลต ่ำสุด สำมำรถเทียบเรือขนถ่ำยสินคำ้ขนำด 500 – 2,500 
เมตริกตนั ไดพ้ร้อมกนั 3 ล  ำ ตลอดจนขนถ่ำยวตัถุดิบและขนถ่ำยสินคำ้น ำเขำ้ต่ำงๆไดว้นัละ 4,000 เมตริกตนั และ
ไดเ้ปล่ียนกำรใชเ้ช้ือเพลิงเพ่ือกำรผลิตไอน ้ ำ โดยกำรใชก้๊ำซแอลพีจีซ่ึงมีควำมสะอำดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ำมนัเตำท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

ในส่วนกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ ห้องปฏิบติักำรทั้งสองโรงงำนของบริษัทไดรั้บกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025:2005 ซ่ึงมัน่ใจไดว้่ำค่ำธำตุอำหำรของปุ๋ยเคมี มีคุณภำพและไดม้ำตรฐำนสำกล 
นอกจำกนั้นทั้งสองโรงงำนของบริษทัยงัไดรั้บกำรรับรองให้เป็นห้องปฏิบติักำรท่ีสำมำรถตรวจวิเครำะห์ปุ๋ยเคมี
ส ำหรับข้ึนทะเบียนกรมวิชำกำรเกษตร และยงัให้บริกำรวิเครำะห์ค่ำธำตุอำหำรของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงำนหรือ
บุคคลภำยนอกดว้ย 

ส ำหรับโรงงำนผลิตปุ๋ยเคมีทั้ง 2 แห่ง ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงอุตสำหกรรมให้เป็น
อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดบั 2 ซ่ึงเรำอยูใ่นขั้นตอนด ำเนินกำรเป็นระดบั 3 ในอนำคตอนัใกลน้ี้ 
โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวน้ี เป็นกำรส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสำหกรรม ซ่ึงไดก้  ำหนดไว ้5 ระดบั เพื่อประเมิน
และรับรองโรงงำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

ลกัษณะของผลิตภณัฑเ์ป็นปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ชนิดเม็ด (GRANULAR) ส่วน
ปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกำสหรือขอ้จ  ำกดักำรประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพรำะทำงรำชกำรยงัคงสนับสนุน
กำรใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรอยู ่ 
                   ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ท่ีบริษทั ผลิต เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด N-P-K ท่ีมีธำตุอำหำร
หลกัของพืช คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส P2S5, โปแทสเซียม (K2O) นอกจำกธำตุอำหำรหลกัแลว้ ยงัสำมำรถ
ผลิตปุ๋ยเคมีท่ีมีธำตุอำหำรรองและอำหำรเสริม เพื่อให้เหมำะสมกบัพืชบำงชนิดเช่น ตน้ยำสูบ เป็นตน้ เกรดหรือ
สูตรปุ๋ยท่ีบริษทั ผลิตข้ึน บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ประทบัตรำ “หัวววั-คนัไถ” และตรำอ่ืน ๆ ของบริษทั 
สำมำรถใชไ้ดก้บัพืชต่ำง ๆ เช่น 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561.....5 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
ปุ๋ย N-P-K ผลติภัณฑ์คุณภาพตราหัวววั-คนัไถ 

 
ปุ๋ยผลไม ้ 

สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

15-15-15 พรีเมียม 1-2 กก./ตน้/ปี กำรเจริญเติบโตทัว่ไป / ฟ้ืนตน้ / บ ำรุงตน้ – ใบ 

8-24-24 พรีเมียม 1-2 กก./ตน้/ปี กำรออกดอกติดผล / ขยำยผล 

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

รวมกนัไม่เกิน 5 กก./ตน้/ปี   
 

ปุ๋ยผกั-ไมด้อกไมป้ระดบั  
สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

15-15-15 รัสเซีย 
16-16-16 รัสเซีย 

30-50 กก./ไร่ 
รองกน้หลุม 

คร้ังแรกหว่ำนใหท้ัว่แปลงหรือรองกน้หลุมก่อนปลูก หรือ
ห่ำงจำกตน้ 25-50 ซม.  
คร้ังต่อไปหว่ำนใหท้ัว่แปลงหลงัจำกใส่ปุ๋ยคร้ังแรก 15-30 วนั 

 
ปุ๋ยออ้ย  

สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

16-12-8, 16-16-8, 18-12-6, 
25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม 

40-50 กก. /ไร่ 
 

คร้ังท่ี 1อ้อยปลูก รองกน้ร่องพร้อมปลูก หรือหลงัปลูก 1 เดือน 
             อ้อยตอ ใส่หลงัแต่งตอ 1 เดือน 

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

40-50 กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 เมื่อออ้ยอำย ุ2-3 เดือน 

หมำยเหตุ : ควรก ำจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
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ปุ๋ยขำ้ว 
สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

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 

25-40 กก./ไร่ นาหว่าน 
คร้ังท่ี 1 ใส่เมื่อตน้พืชอำย ุ20-30 วนั หรือใส่รองพ้ืนก่อนปลูก 
คร้ังท่ี 2 ใส่หลงัจำกใส่คร้ังแรก 30 วนั  
นาด า 
คร้ังท่ี 1 ใส่หลงัปักด ำ 5 – 7 วนั 
คร้ังท่ี 2 ใส่หลงัจำกใส่คร้ังแรก 30 วนั 

 

ปุ๋ยขำ้วโพด 
สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

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 

30-40 กก./ไร่ คร้ังท่ี 1 ใส่หลงัปักด ำ 5 – 7 วนั หรือใส่รองพ้ืนก่อนปลูก 
คร้ังท่ี 2 ใส่หลงัจำกใส่คร้ังแรก 30 – 45 วนั 

 
ปุ๋ยมนัส ำปะหลงั  

สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

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

30-40 กก./ไร่ 
 

คร้ังท่ี 1 ใส่รองพ้ืนแลว้กลบดินก่อนวำงท่อนมนั หรือหลงั
ปลูก 1 เดือน 
 

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 
21-7-18, 12-10-18 พรีเมียม, 
15-15-15 พรีเมียม 

30-50 กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 ใส่หลงัปลูก 2-3 เดือน  
 

หมำยเหตุ : ควรก ำจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
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ปุ๋ยยำงพำรำ  
สูตร อตัรำ อำยยุำงพำรำ 

16-8-4, 25-7-7 0.2-0.4 กก./
ตน้/ปี 

ต ่ำกว่ำ 3.5 ปี 

14-4-9, 18-4-5, 20-8-20 0.6-0.8 กก./
ตน้/ปี 

3.5-7 ปี 

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

 

ปุ๋ยปำลม์น ้ ำมนั 
ปีท่ี สูตร อตัรำ ปุ๋ยเสริม 

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

2-4 ปี 12-9-21, 20-8-20, 21-7-14,  
21-7-18, 13-13-21 พรีเมียม 

3.5-6 กก./ตน้/ปี - กีเซอร์ไรท ์0.4-1 กก./ตน้/ ปี 
- โบแรกซ ์35-100 กรัม/ตน้/ปี 

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

5-7.5 กก./ตน้/ปี 
 

- 0-0-60 อตัรำ 1-2 กก./ตน้/ปี 
- กีเซอร์ไรท ์อตัรำ 1 กก./ตน้/ปี 
- โบแรกซ ์150 กรัม/ตน้/ปี 

หมำยเหตุ : กำรใส่ปุ๋ยแต่ละคร้ัง ใหเ้ลือกสูตรใดสูตรหน่ึง 
   

นอกจำกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีแลว้ บริษทัย่อยของบริษทั คือ บริษทั อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ยงัเป็นผู ้
น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรอำรักขำพืชหรือเคมีใชใ้นทำงกำรเกษตร (Agro-chemicals) ซ่ึงประกอบด้วยสำรเคมี
ป้องกนัและก ำจดัแมลง (insecticides) สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัโรคพืชซ่ึงเกิดจำกเช้ือรำ (fungicides) สำรเคมี
ป้องกนัและก ำจดัโรคพืชท่ีเกิดจำกเช้ือแบคทีเรีย (bactericides) และสำรเคมีก  ำจดัวชัพืช (herbicides) ประโยชน์
ของสำรเคมีเหล่ำน้ีคือป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชท่ีมำท ำลำยพืชผลหรือเบียดเบียนพืชท ำให้ผลผลิตเสียหำย ส่วน
สำรจ ำพวกฮอร์โมน (hormone & plant regulators) ช่วยในกำรเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพของพืช 
 
  ส่วนการบริการหลัก คือกำรให้ควำมรู้และควำมเขำ้ใจในกำรใชปุ๋้ยเคมีและสำรเคมีป้องกนัและ
ก ำจดัศตัรูพืชอยำ่งถูกวิธี เพื่อมิใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภำพของผูใ้ช ้ผูบ้ริโภคผลผลิตทำงกำรเกษตร และผลกระทบต่อ
สภำพแวดลอ้ม   
 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561.....8 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
2.1.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

บริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทั ลกัษณะการท าธุรกจิ ท่ีอยู ่

บริษทั เอ็มซี อะ
โกร-เคมิคลั จ  ำกดั 
 

น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก  ำจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นกำรเกษตร สำธำรณสุขและ   
ปศุสัตว ์ บริกำรผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร   
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:  ยงัไม่มีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผล 

581 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 
12 ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280  
 

บริษทั เอ็น. ไอ. 
เอ็ม. จ ำกดั 
 

ด ำเนินธุรกจิคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพ่ือใหเ้ช่ำเกบ็วตัถุดิบเคมีภณัฑเ์หลว ท่ีใช้
ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:   ถำ้มีก  ำไรโดยทัว่ไปจะจ่ำยเงินปันผล 

205 อำคำรยูไนเต็ดฟลำวมิลล ์ชั้น 8 
ถนนรำชวงศ ์เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100 

บริษทั เซ็นทรำปิค 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้ ส่งออกและจดัจ ำหน่ำยปุ๋ย เคมีเกษตร ผลิตภณัฑเ์คมี โลหะ เป็นตน้ 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:  ไม่มี 

180-184 ถนนรำชวงศ ์เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100  

บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. 
เมียนมำร์ จ  ำกดั 

ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีภำยในประเทศเมียนมำร์ 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:  ไม่มี 

แปลงเลขท่ี ซี-15 และ ซี-18 เขต
เศรษฐกจิพิเศษ โซนเอ ติละวำ ย่ำงกุง้ 
ประเทศเมียนมำร์ 

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  
 2.2.1 การตลาด 

  บริษทัแบ่งกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีให้กบัลูกคำ้เป็น 2 ลกัษณะ คือ จ  ำหน่ำยเงินสดและ จ  ำหน่ำยแบบ
เครดิต โดยลูกคำ้ท่ีซ้ือเงินสดจะไดร้ำคำท่ีถูกกว่ำซ้ือเป็นเครดิต กำรซ้ือดว้ยเงินสดอำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินทนัที
หรืออำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินหรือส่งดรำฟภำยใน 7 วนั ส่วนกำรขำยเป็นเครดิตนั้น ระยะเวลำกำรช ำระเงินจะยำว
หรือสั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยอยำ่ง เช่น กำรแข่งขนั สูตรปุ๋ย ควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ และฤดูกำล ซ่ึงมีผลต่อกลยุทธ์
กำรตลำดของบริษทั  
 
       จำกกำรท่ีปุ๋ยเป็นสินค้ำท่ีจดัอยู่ในประเภทสินคำ้ตำมฤดูกำล โดยในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงท่ีมี
ยอดขำยมำกท่ีสุด  ดงันั้นฤดูกำลจึงเป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรก ำหนดกลยทุธก์ำรตลำดของบริษทั 
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(1) กลยทุธท์ำงกำรตลำด 

กลยทุธก์ำรตลำดของบริษทัประกอบดว้ย 
 กลยทุธด์ำ้นผลิตภณัฑ ์ บริษทัเน้นกำรผลิตและกำรน ำเขำ้ ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรท่ีมีคุณภำพดี  

เป็นท่ียอมรับของผูใ้ช ้เพื่อใหพ้ืชเจริญงอกงำม แข็งแรงไดผ้ลผลิตท่ีดีมี
คุณภำพสูง และมีผลผลิตต่อหน่วยสูง 

 กลยทุธด์ำ้นรำคำ บริษทัมีนโยบำย ใหเ้กษตรกรไดใ้ชปุ๋้ยเคมีและเคมีเกษตรท่ีมีคุณภำพดี
รำคำถูก  เพื่อช่วยเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกรอนัจะน ำไปสู่ศกัยภำพกำร
แข่งขนัไดใ้นตลำดโลก 

 กลยทุธด์ำ้นสถำนท่ี บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทั่วประเทศ โดยผ่ำนทำงผูแ้ทน
จ ำหน่ำยเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

 กลยทุธก์ำรส่งเสริม 
กำรตลำด 

บริษทัจดัใหม้ีกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ตรำสินคำ้
ของบริษทัอยูใ่นควำมนิยมและควำมตอ้งกำรของเกษตรกร โดยบริษทั 
ได้จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรตลำด  โดยด ำเนินกำรทั้งระดับตัวแทน
จ ำหน่ำย ลูกคำ้รับช่วงและเกษตรกร โดยใชว้ิธีต่ำงๆ ดงัน้ี.- 

  -  กำรโฆษณำ  ทำงส่ือต่ำงๆ ทั้งโทรทศัน์ วิทย ุและ หนงัสือพิมพ ์
  -  กำรจบัรำงวลั ทั้งระดบัลูกคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย ลูกคำ้รับช่วง และ

เกษตรกร 
  - จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร และประชุมลูกค้ำ  อย่ำงสม ่ำเสมอ 

โดยเฉพำะกำรประชุมเกษตรกรซ่ึงมีกำรจดับ่อยคร้ัง  โดยในกำร
ประชุมแต่ละคร้ัง จะมีกำรให้ควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรและจ ำหน่ำย
ปุ๋ยและหรือเคมีเกษตรในรำคำพิเศษใหก้บัเกษตรกร 

  -  กำรติดป้ำยโปสเตอร์โฆษณำสินค้ำในท่ีต่ำงๆ กำรติดป้ำยผำ้ 
BANNER ตำมร้ำนลูกคำ้ กำรพิมพใ์บปลิวแนะน ำปุ๋ยและหรือเคมี
เกษตรใหเ้กษตรกรทรำบ 

  - กำรใหค้วำมร่วมมือในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ 
 บรรจุภณัฑ ์ บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีควำมสวยงำม

และทนัสมยั โดยไดท้ ำกำรออกแบบกระสอบบรรจุปุ๋ย และภำชนะใส่
เคมีเกษตร ให้มีควำมสวยงำมและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
เกษตรกรนอกจำกน้ีก็ตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรจดัเก็บ และ
ขนส่งดว้ย 
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(2) กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 
ลกัษณะกำรจดัจ  ำหน่ำยและกำรก ำหนดรำคำ 

                บริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้เป็นหน่วยเมตริกตนั โดยเสนอรำคำขำยต่อเมตริกตนั ในหน่ึง
เมตริกตนัจะมีสินคำ้จ  ำนวน 20 กระสอบ ซ่ึงในแต่ละกระสอบจะบรรจุปุ๋ยกระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยทัว่ไป
ลูกคำ้รำยเล็กก็จะสั่งคร้ังละ 1 คนัรถบรรทุก ซ่ึงในกำรสั่งแต่ละคร้ังจะเป็นหลำยสูตรหรือสูตรเดียวก็ได้ และ
จ ำนวนก่ีเมตริกตนัก็ได ้ข้ึนอยู่กบัน ้ ำหนักบรรทุกของแต่ละคนั ทั้งน้ีระบบกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยคลำ้ยกบัระบบกำร
จ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์คือ จะจ ำหน่ำยเป็นตัว๋ใบขนสินคำ้ใหลู้กคำ้ ลูกคำ้สำมำรถน ำตัว๋น้ีไปจ ำหน่ำยต่อได ้หรือน ำมำ
ขนเองโดยให้รถบรรทุกถือตัว๋มำรับปุ๋ยจำกคลงัสินคำ้ของบริษทั รำคำจ ำหน่ำยจะเป็นรำคำ ณ คลงัสินค้ำของ
บริษทั  กำรจ ำหน่ำยจะมีทั้ง 2 ลกัษณะคือ กำรช ำระเงินสดและกำรช ำระแบบเครดิต  โดยรำคำเงินสดจะถูกกว่ำ
รำคำเครดิต   
               ในส่วนของรำคำจ ำหน่ำยจะเป็นรำคำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกกระทรวงพำณิชยต์ำม
พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร พ.ศ. 2542 ซ่ึงยกเลิกกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำคำสินคำ้และ
ป้องกนักำรผกูขำด  
 

(3) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
 
         บริษทั มีตวัแทนจ ำหน่ำยอยูท่ัว่ทุกภำคของประเทศ  

หลกัเกณฑก์ำรแต่งตั้งตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษทัมีดงัน้ี 
(ก)       เขตนั้นจะต้องไม่มีตัวแทนจ ำหน่ำยเดิมอยู่หรือถำ้มีก็เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยท่ีมี

ศกัยภำพกำรขำยไม่กวำ้งนกั 
(ข) เขตกำรคำ้ของตวัแทนท่ีจะเปิดใหม่จะตอ้งไม่ซ ้ำซอ้นกบัตวัแทนเดิม 
(ค) ฐำนะกำรเงินดีตำมปริมำณธุรกิจท่ีจะท ำกบับริษทั 
(ง) เป็นบุคคลหรือบริษทัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและไม่ประกอบกิจกำร หรือกระท ำ

กำร ใดๆ ท่ีผดิกฎหมำย 
(จ)        มีควำมสำมำรถซ้ือสินคำ้เป็นเงินสดไดใ้นปีแรก แต่หำกตอ้งกำรซ้ือสินคำ้เป็น

เครดิตจะตอ้งท ำหนงัสือค ้ ำประกนัธนำคำร (Bank Guarantee) หรือมีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบักำร
พิจำรณำของบริษทัตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561.....11 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
      แผนภาพช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4)   ลกัษณะของลูกคำ้ 
 

ลกัษณะของลูกคำ้และควำมสมัพนัธ ์
    กลุ่มธุรกจิซ่ึงเป็นลูกค้าของบริษัท  
   

    สถาบันการเกษตร 

1. ธุรกิจขำยเคมีเกษตรและปุ๋ยเคม ี 1. สหกรณ์กำรเกษตร 
2. ธุรกิจขำยปุ๋ยเคม ี
 

2. กลุ่มเกษตรกร 

3. ธุรกิจขำยวสัดุก่อสร้ำง 3. กลุ่มท ำนำต่ำงๆ 
4. ธุรกิจขำยปลีกเบ็ดเตลด็  
5. ธุรกิจร้ำนขำยยำ  
6. ธุรกิจพืชไร่  
7. กิจกำรโรงสีขำ้ว  

 
 
 
 
 

    ต่ำงประเทศ 

TCCC 

ยีป้ั่ว สถำบนัเเกษตร
กร 

ซำป้ัว เกษตรกร 

ลูกไร่ 

อุตสำหกรรมเกษตร หน่วยงำนรัฐ 
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(5) โครงสร้ำงรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรขำยในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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

 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยในประเทศ       

      จ  ำแนกตำมผลิตภณัฑ์       

           ปุ๋ ยเคมี 9,502.97 95.79 10,235.51 92.90 10,952.12 92.50 

 รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 9,502.97 95.79 10,235.51 92.90 10,952.12 92.50 

 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ       

      จ  ำแนกตำมผลิตภณัฑ์       

           ปุ๋ ยเคมี 417.17 4.21 784.28 7.10 887.82 7.50 

 รวมมูลค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ 417.17 4.21 784.28 7.10 887.82 7.50 

 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ       

           ปุ๋ ยเคมี 9,920.14 100.00 11,019.79 100.00 11,839.94 100.00 

 รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

9,920.14 100.00 11,019.79 100.00 11,839.94 100.00 

 อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจ าหน่าย (%)  (6.93)  (6.90)  (2.48) 

 
2.2.2    ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยปี พ.ศ. 2561 
เศรษฐกิจไทยเติบโตตวัร้อยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมีกำรบริโภคภำยในประเทศและกำร

ลงทุนจำกภำครัฐเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส ำคญั นอกจำกน้ี กำรเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์จำกต่ำงประเทศ กำรขยำยตวัของ
กำรส่งออก และนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเพ่ิมมำกข้ึนยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหก้ำรเติบโตนั้นเพ่ิมมำกข้ึน 

 
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมปีี 2561 

   อยำ่งไรก็ตำม ภำพรวมของอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2561 ยงัคงไม่ดีนัก แมว้่ำจะมีกำร
เพ่ิมข้ึนของผลผลิตขำ้วโพดและมนัส ำปะหลงั แต่รำคำท่ีลดลงในออ้ย ปำลม์น ้ ำมนั และยำงพำรำยงัคงเป็นปัจจยัท่ี
ชะลอกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมน้ีนอกจำกน้ี ภำวะแลง้ในพ้ืนท่ีเพำะปลูกท่ีส ำคญัโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกท ำใหป้ริมำณผลผลิตถูกจ ำกดัและลดกำรเติบโตของภำคกำรเกษตรท่ี
น่ำจะเติบโตไดม้ำกกว่ำน้ีในปี 2561 จำกสถำนกำรณ์ขำ้งตน้ จึงท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีลดลงเลก็นอ้ย 
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เศรษฐกจิไทยในปี พ.ศ. 2562 

   เศรษฐกิจไทยถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตต่อไปในระดบัปำนกลำง โดยถูกขบัเคล่ือนจำก
กำรบริโภคภำยในประเทศและกำรท่องเท่ียวท่ีปรับตวัดีข้ึน ในขณะเดียวกนักำรเติบโตของกำรส่งออกอำจจะ
ชะลอตัวลงเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรกีดกันทำงกำรค้ำยงัคงมีควำมไม่แน่นอน นอกจำกน้ี ภำวะควำมมัน่คง
ทำงกำรเมืองภำยหลงัจำกกำรเลือกตั้งทัว่ไปสำมำรถส่งผลอยำ่งมีนยัยะส ำคญัต่อเศรษฐกิจและภำพรวมกำรเติบโต
ในปี 2562 
 

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมใีนปี พ.ศ. 2562 
กำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2562 จะข้ึนอยู่กบักำรฟ้ืนตวัของรำคำและ

ผลผลิตในพืชท่ีส ำคญั โดยปริมำณน ้ ำท่ีเพียงพอจะเป็นประเด็นท่ีตอ้งจบัตำมองเน่ืองจำกในบำงพ้ืนท่ีเพำะปลูกมี
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะแลง้ นโยบำยของรัฐบำลท่ีสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบต่ำงๆ ยงัเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัใน
กำรเพ่ิมควำมเขม้แข็งในกำรเติบโตของภำคกำรเกษตรและเพ่ิมควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมี นอกจำกน้ี ควำมผนัผวน
ของรำคำวตัถุดิบสำมำรถส่งผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละทิศทำงของอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2562 

 
 2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน)  เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย  บริษทัฯ มีโรงงำนขนำดใหญ่ท่ีทนัสมยั และไดม้ำตรฐำน 2 แห่ง รวมก ำลงักำรผลิตทั้งส้ินปีละ 1.2 
ลำ้นเมตริกตนั  
  โรงงำนแห่งท่ี 1:       284 กม.ท่ี 17.5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต. ปำกคลองบำงปลำกด  
     อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10290 
     โทรศพัท:์   0-2462-5904,  0-2463-3715-20,  

0-2463-5572-5, 0-2462-7870-7  
     โทรสำร:   0-2816-1276,  0-2816-1263, 0-2816-1268 
  โรงงำนแห่งท่ี 2:       50 หมู่ 5 ถนนนครหลวง-ภำชี ต ำบลคลองสะแก  
     อ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13260 
               โทรศพัท:์   (035) 359 011-19    
     โทรสำร:   (035) 359 377 

คลงัสินคำ้ 
คลงัสินคำ้หำดใหญ่ 

124 หมู่ 1 ต ำบลท่ำขำ้ม อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110 
โทรศพัท ์ (074) 333-035-7 โทรสำร (074) 333-034  
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(1) ก ำลงักำรผลิต: 

กำรผลิต ก  ำลงักำรผลิต  
         (หน่วย  :  เมตริกตนั) 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ก ำลงักำรผลิตเต็มท่ี 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 
  (2) วตัถุดิบ และผูจ้ดัจ  ำหน่ำย (suppliers):  

      วตัถุดิบและแหล่งท่ีมำท่ีส ำคญั : 
 Ammonium Sulphate  -  ไทย จีน ไตห้วนั 
 Urea -  มำเลเซีย บำห์เรน กำตำร์ 
 MAP (Mono-Ammonium Phosphate) และ 

DAP (Di-Ammonium Phosphate) 
-  โมร็อกโก ซำอุดิอำระเบีย จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย 
 

 Potassium Chloride -  แคนำดำ เยอรมนี ไตห้วนั 
 Potassium Sulphate - ไตห้วนั เยอรมนี 
 KAOLIN -  ไทย 
           

ดำ้นกำรจดัหำวตัถุดิบ บริษทัสัง่ซ้ือวตัถุดิบจำกทั้งในและต่ำงประเทศโดยมีสัดส่วนกำรน ำเขำ้ประมำณ
ร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือเป็นวตัถุดิบท่ีจดัหำไดภ้ำยในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Kaolin เน่ืองจำกรำคำ
วตัถุดิบมีควำมผนัผวนตำมรำคำในตลำดโลกซ่ึงแปรผนัตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลกในแต่ละช่วงปี 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทั มีนโยบำยสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตหลำยรำยจำกหลำยภูมิภำคโดยมีกำรท ำสัญญำระยะยำว
เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวตัถุดิบเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบในปริมำณท่ีเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรตรงตำมคุณภำพ
ท่ีก  ำหนดไวใ้นรำคำท่ีเหมำะสม และกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบจำกบำงแหล่งไดจ้ดัซ้ือในรำคำ FOB (Free on Board) และ
จดัเหมำเรือขนส่งมำประเทศไทยเพื่อควำมไดเ้ปรียบในดำ้นกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
 
  (3) ขั้นตอนและเทคโนโลยกีำรผลิต: 
 
  1. น ำวตัถุดิบแต่ละชนิดเขำ้เก็บไวใ้นคลงัเก็บวสัดุ 
 2. ขนยำ้ยวตัถุดิบดว้ยสำยพำน โดยแยกป้อนเขำ้ในอตัรำคงท่ีไปยงัเคร่ืองชัง่อตัโนมติัใน

เวลำเดียวกนั 
 3. ส่งเขำ้เคร่ืองผสม (Mixer) ท่ีสำมำรถควบคุมควำมช้ืนและปริมำณน ้ ำท่ีเติม 
 4. เมื่อส่วนผสมไดส้มดุลยแ์ละส่งเขำ้เคร่ืองท ำใหเ้ป็นเมด็ (Granulator) 
 5. ส่งเขำ้เคร่ืองอบ (Dryer) เพ่ือใหค้วำมช้ืนของปุ๋ยอยูใ่นมำตรฐำน (ไม่เกิน 3%) 
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 6. เม็ดปุ๋ยท่ีอบแห้งแลว้จะส่งผ่ำนเขำ้เคร่ืองคัดขนำดเม็ด (Screen) เพื่อให้ได้ขนำดตำม
มำตรฐำนส่วนเม็ดปุ๋ยท่ีไม่ไดข้นำดมำตรฐำนจะถูกส่งยอ้นกลบัไปเข้ำขบวนกำรผลิต
ใหม่อีกคร้ัง 

 7. ส่วนเมด็ปุ๋ยท่ีไดข้นำดมำตรฐำนจะถูกส่งเขำ้เคร่ืองท ำให้เยน็ (Cooler) เน่ืองจำกปุ๋ยยงัมี
อุณหภูมิสูงและมีกำรระบำยของไอน ้ ำอยู่ ต้องท ำให้เย็นก่อนเพ่ือป้องกันกำรจับตัว
กนัเองเป็นกอ้น 

 8. เม็ดปุ๋ยท่ีผ่ำนเคร่ืองท ำให้เยน็แลว้ส่งไปผ่ำนมีขบวนกำรเคลือบผิวเม็ด (Coating) โดย
วิธีกำรพ่น Spray สำรท่ีใชเ้คลือบลงบนเม็ดปุ๋ยในปริมำณพอเหมำะ เพื่อป้องกนักำรดูด
ควำมช้ืนของตวัปุ๋ยเอง 

 9. น ำปุ๋ยท่ีถูกเคลือบแลว้ส่งไปเก็บยงัคลงัเก็บเม็ดปุ๋ย (Bulk Storage) เพื่อรอกำรบรรจุ
กระสอบต่อไป 

 
 

กระบวนการผลติและวตัถุดิบ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 
บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ไดท้ ำกำรทบทวนและพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัในกำร

ด ำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีซ่ึงอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั โดยปัจจยัควำมเส่ียงท่ีเป็นนยัส ำคญัและวิธีบริหำรควำมเส่ียงมีตำมท่ีจะแสดงต่อไปน้ี 
อยำ่งไรก็ดี นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเส่ียงดงักล่ำวแลว้อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ี
หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัประเมินว่ำในปัจจุบนัยงัไม่ส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
1. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ 

 
โดยทัว่ไปแลว้กำรใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรจะเป็นไปตำมฤดูกำลเพำะปลูก ซ่ึงควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีจะมี

มำกท่ีสุดในช่วงฤดูฝน ดงันั้นกำรเปล่ียนแปลงของฤดูกำลและควำมแปรปรวนของสภำพดินฟ้ำอำกำศจึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีในภำคกำรเกษตรและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบกำรของบริษทั โดยในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำมีกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในหลำยลกัษณะ 
เช่น ภยัแลง้ ภำวะโลกร้อน พำยนุอกฤดูกำล เหตุกำรณ์อุทกภยั รวมถึงปริมำณน ้ ำในแม่น ้ ำล  ำคลองและน ้ ำใน
เข่ือนไม่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของเกษตรกร จึงมีผลท ำใหอุ้ปสงคข์องปุ๋ยเคมีไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บริษัทมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของสภำพดินฟ้ำอำกำศอย่ำงใกลชิ้ดเพื่อพิจำรณำ
ปรับเปล่ียนแผนกำรผลิตและแผนกำรตลำดให้สอดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์และรักษำระดบัสินคำ้คงคลงัให้
สอดคลอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดในแต่ละฤดูกำล  

 
2. ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

 
บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นกำรผลิตปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ ดงันั้นควำมผนัผวนของรำคำ

วตัถุดิบจึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในกำรผลิตปุ๋ยเคมีและส่งผลต่อกำรก ำหนดรำคำขำยปุ๋ยเคมี และมีผล
ต่อเน่ืองไปถึงผลประกอบกำรของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั  โดยปกติแลว้รำคำวตัถุดิบท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ
จะผนัผวนตำมรำคำในตลำดโลก ซ่ึงถูกก ำหนดโดยหลำยปัจจยัเช่น สภำวะเศรษฐกิจ สภำวะอำกำศ รำคำ
พืชผล รำคำพลังงำน รวมถึงกำรเก็งก  ำไร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนกำรผลิตท่ีมีควำมผนัผวนดงักล่ำวได ้เน่ืองจำกปุ๋ยเคมีเป็นสินคำ้
ควบคุมรำคำตำมพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร พ.ศ.2542 ซ่ึงคณะกรรมกำรกลำงว่ำดว้ยรำคำ
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สินคำ้และบริกำร กรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์(“คณะกรรมกำรกลำงฯ”) ไดอ้อกประกำศแนะน ำ
รำคำจ ำหน่ำยส ำหรับปุ๋ยเคมีบำงสูตร ซ่ึงผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีตอ้งจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีสูตรท่ีก  ำหนดไวไ้ม่เกินรำคำท่ี
คณะกรรมกำรกลำงฯ ก  ำหนด เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรกลำงฯ กำรเปล่ียนแปลงของรำคำ
วตัถุดิบอำจส่งผลกระทบให้กำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีของบริษทัไม่สะทอ้นรำคำตน้ทุนท่ีแทจ้ริงได ้ซ่ึงท ำให้ผล
ประกอบกำรของบริษทัอำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
บริษทับริหำรควำมเส่ียงต่อควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบโดยกำรควบคุมระดบัสินคำ้คงคลงัทั้งวตัถุดิบ

และสินค้ำส ำเร็จรูปให้อยู่ในปริมำณท่ีเหมำะสม โดยบริษทัไดพ้ยำยำมติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดเพื่อปรับ
แผนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำด เพื่อสำมำรถวำงแผนกำรจดัหำวตัถุดิบและคงระดบั
วตัถุดิบในระดบัท่ีเหมำะสมโดยไม่เก็งก  ำไร ทั้งน้ีเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ   

นอกจำกน้ี บริษทัไดพ้ยำยำมปรับรำคำขำยปุ๋ยให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริงให้มำกท่ีสุด โดยหำกมี
ปัจจยัใดท่ีท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตปุ๋ยสูงข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญั บริษทัจะยื่นขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรกลำงฯ เพ่ือ
ขอใหม้ีกำรพิจำรณำปรับรำคำจ ำหน่ำยปุ๋ย 

  
3. นโยบายภาครัฐ 

 
จำกกำรท่ีประเทศไทยมีพ้ืนฐำนทำงดำ้นเกษตรกรรมและควำมเป็นอยู่ของประชำชนส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบั

รำยไดท้ำงกำรเกษตร ดงันั้นภำครัฐจึงมีกำรก ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยเฉพำะกำรก ำหนดนโยบำยท่ีช่วยในกำรลดตน้ทุนทำงกำรเกษตร ซ่ึงมำตรกำรบำงอย่ำงอำจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เช่น มำตรกำรของคณะกรรมกำรกลำงว่ำดว้ยรำคำสินคำ้
และบริกำรของกรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์ในฐำนะหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท่ีไดข้อควำมร่วมมือ
มำยงัผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีเพื่อใหป้รับลดรำคำขำยปุ๋ยเคมีส ำหรับผลิตภณัฑบ์ำงประเภท กำรออกมำตรกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรดงักล่ำวอำจสวนทำงกบัสภำวะรำคำตลำดของวตัถุดิบปุ๋ยเคมีในต่ำงประเทศ จึงอำจส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบกำรของบริษทัท่ีไม่สะทอ้นถึงกลไกทำงกำรตลำด 
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บริษทัมีนโยบำยใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะเดียวกนับริษทัมีควำมสำมำรถ
ในกำรปรับเปล่ียนแผนกำรผลิตสินคำ้ไดต้ำมกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรตลำด โดยหันไปมุ่งเน้นท ำกำรตลำด
ในสูตรปุ๋ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ำยใตม้ำตรกำรควบคุมรำคำของภำครัฐเพ่ือช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561.....18 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
4. ก าลงัซ้ือของเกษตรกร 

 
สภำวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และกำรเปล่ียนแปลงรำคำของผลิตผลทำงกำรเกษตรของตลำด

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศเป็นปัจจยัส ำคญัอีกประกำรหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อก ำลงัซ้ือปัจจยักำรผลิต
ทำงกำรเกษตร รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อควำมตอ้งกำรในกำรใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกร จำกสถำนกำรณ์ปัญหำ
รำคำสินคำ้ทำงกำรเกษตรตกต ่ำท่ีเกิดจำกควำมไม่สอดคลอ้งระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนของสินคำ้เกษตร
ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรซ้ือปุ๋ยของเกษตรกร เน่ืองจำกภำวะรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำท ำ
ใหร้ำยไดข้องเกษตรกรลดลง จึงส่งผลต่อก ำลงัซ้ือของเกษตรกรและน ำไปสู่ควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยท่ีลดลงใน
ท่ีสุด นอกจำกน้ีรำยไดท่ี้ลดลงของเกษตรกรอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำปุ๋ยของเกษตรกรใหแ้ก่
ตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษทัซ่ึงอำจกระทบต่อเน่ืองมำยงับริษทัท่ีอำจไม่ไดรั้บช ำระหน้ีจำกตวัแทนจ ำหน่ำย
ตำมก ำหนดระยะเวลำได ้ 
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
บริษทัมีผลิตภณัฑห์ลำกหลำยท่ีสำมำรถรองรับกำรเพำะปลูกพืชไดห้ลำยประเภท เช่น ขำ้ว ผกัและผลไม ้

ยำงพำรำเป็นตน้ จึงสำมำรถกระตุน้ก  ำลงัซ้ือปุ๋ยของเกษตรกรเพ่ือสร้ำงยอดขำยให้แก่บริษทัไดต้ลอดทั้งปี 
นอกจำกน้ีบริษทัไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์ของรำคำสินคำ้กำรเกษตรอย่ำงใกลชิ้ดและหันไปมุ่งเน้นกำรขำยไป
ยงัพ้ืนท่ีท่ีมีก  ำลงัซ้ือ รวมถึงเฝ้ำระวงัและทบทวนวงเงินเครดิตของตวัแทนจ ำหน่ำยอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือป้องกนั
กำรเกิดหน้ีเสียหรือกำรไดรั้บช ำระหน้ีไม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 
5. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 
กำรท่ีบริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศเป็นหลกั ท ำให้หน้ีค่ำสินคำ้ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นเงิน

สกุลต่ำงประเทศโดยเฉพำะสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกควำมผนัผวนของอตัรำ
แลกเปล่ียนสกุลเงินต่ำงประเทศเปรียบเทียบกบัสกุลเงินบำท โดยภำระหน้ีค่ำวตัถุดิบอำจปรับสูงข้ึนหำกสกุล
เงินบำทอ่อนค่ำลงเม่ือถึงวนัครบก ำหนดช ำระเงิน นอกจำกน้ีบริษัทยงัส่งออกปุ๋ยเคมีไปยงัลูกคำ้ในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบำ้น ดงันั้นบริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของเงินตรำต่ำงประเทศท่ีอ่อนค่ำลง
เมื่อถึงก ำหนดรับช ำระค่ำสินคำ้จำกคู่คำ้ในต่ำงประเทศ 
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 

   
บริษทัมีกำรพิจำรณำกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ

อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงแนวทำงน้ีจะช่วยปิดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ีจะเกิดกบับริษทั อีกทั้งยงัช่วยให้บริษัทสำมำรถก ำหนดตน้ทุนและรำคำขำยสินคำ้ได้อย่ำง
เหมำะสม  
 

6. การลงทุนในต่างประเทศ 

 
บริษทัมีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจปุ๋ยเคมีไปยงัประเทศใกลเ้คียง โดยขณะน้ีไดมี้กำรขยำยกำรลงทุนไปยงั

ประเทศเมียนมำร์ โดยได้จดัตั้ง TCCC Myanmar Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยมีทุนจดทะเบียน 12.5 
ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐฯ   ด  ำเนินกิจกำรโรงงำนบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติลำวำของประเทศเมียนมำร์ และได้เร่ิมเปิดด ำเนินงำนเชิงพำณิชยใ์นช่วงต้นปี 2561 โครงกำรใน
ต่ำงประเทศน้ีมีปัจจยัควำมเส่ียงหลำยประกำรท่ีอำจส่งผลต่อทิศทำงผลกำรด ำเนินกำร อำทิเช่น สภำวะตลำด 
คู่แข่ง กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ทักษะควำมรู้ของแรงงำนท้องถ่ิน ภำวะเงินเฟ้อ ก  ำลงัซ้ือของ
เกษตรกร เป็นตน้ 
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บริษทัไดติ้ดตำมควำมเป็นไปของสภำวะเศรษฐกิจ สงัคม และสภำวะตลำดปุ๋ยในประเทศเมียนมำร์อย่ำง
ต่อเน่ือง เพื่อหำแนวทำงตอบสนองควำมต้องกำรทำงกำรตลำดให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำง
เหมำะสม ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ชจุ้ดแข็งดำ้นแบรนดท่ี์ติดตลำด มีมำตรฐำนคุณภำพเป็นท่ีน่ำเช่ือถือ มีตน้ทุนท่ีต ่ำ
จำกปริมำณสัง่ซ้ือและกำรผลิตในจ ำนวนมำก และกำรมีผลิตภณัฑห์ลำกหลำยท่ีสำมำรถรองรับควำมตอ้งกำร
ใชปุ๋้ยเพื่อกำรเพำะปลูกของเกษตรกร  

 
7. การด าเนินงานของโรงงาน 

 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินคำ้ของบริษทัมีควำมส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดังนั้นควำม

เสียหำยหรือควำมขดัขอ้งท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนกำรผลิต สินคำ้คงคลงั หรือกำรส่งมอบสินคำ้ อนัเน่ืองมำจำก
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท เช่น เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชำติ อคัคีภยั ควำม
บกพร่องของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ กำรขำดแคลนสำธำรณูปโภค  
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บริษัทได้วำงแผนกำรผลิตสินค้ำผ่ำนโรงงำน 2 แห่ง คือ โรงงำนท่ีอ  ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จังหวัด
สมุทรปรำกำร และโรงงำนท่ีอ  ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ ซ่ึงแต่ละแห่งสำมำรถด ำเนินงำน
ทดแทนกนัได ้โดยโรงงำนทั้งสองแห่งไดรั้บกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรอย่ำงต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบั
แผนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เชิงป้องกนัและเชิงพยำกรณ์ เพื่อรักษำเสถียรภำพของโรงงำนและ
ลดโอกำสท่ีโรงงำนจะตอ้งหยดุเดินเคร่ืองนอกก ำหนดเวลำ นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำประกนัภยัครอบคลุม
กำรด ำเนินงำนและทรัพยสิ์นของโรงงำนและประกนัภยัจำกกำรหยดุชะงกัในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อลดควำม
เสียหำยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดใ้นกรณีท่ีเกิดอุบติัภยัข้ึน 

 
8. การพึง่พาผู้จดัหาวตัถุดบิน้อยราย 

 
วตัถุดิบส ำคญัท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ของบริษทัมำจำกผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำท่ีมีจ  ำนวนจ ำกดั ดงันั้นกำรจดัหำ

วตัถุดิบใหเ้พียงพอและทนัเวลำในกำรเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรจดัหำในรำคำท่ีเหมำะสมจึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัซ่ึงในสภำวะท่ีอุปทำนวตัถุดิบในตลำดมีน้อย
อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจดัหำวตัถุดิบเพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตของบริษทั  
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรเพ่ิมแหล่งผูข้ำยส ำหรับวตัถุดิบทุกประเภทท่ีบริษทัตอ้งใชใ้นกระบวนกำร
ผลิต ซ่ึงบริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบจำกหลำกหลำยประเทศ โดยปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสฟอรัสมีแหล่งน ำเขำ้จำก
ประเทศในตะวนัออกกลำงและเอเชีย ปุ๋ยโพแทสเซียมมีแหล่งน ำเข้ำจำกแคนำดำและเยอรมนั ส่วนปุ๋ย
ส ำเร็จรูปท่ีน ำเขำ้มำเพื่อท ำกำรแบ่งบรรจุมีแหล่งน ำเขำ้ท่ีส ำคญัคือรัสเซีย จึงท ำให้ ณ ปัจจุบนัไม่มีวตัถุดิบ
ประเภทใดท่ีบริษทัพ่ึงพิงแหล่งผูข้ำยเพียงรำยเดียว อีกทั้งบริษทัมีกำรกระจำยกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกหลำย
แหล่งเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำผูจ้ดัหำดงักล่ำว นอกจำกน้ีบริษทัไดมี้กำรท ำสญัญำจดัซ้ือวตัถุดิบซ่ึงจะ
ท ำให้ผูข้ำยทรำบควำมต้องกำรใช้วตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลำเพื่อส ำรองวตัถุดิบให้แก่บริษทัใน
ระดบัท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใช ้รวมถึงให้ล  ำดบัควำมส ำคญักบับริษทัในกำรส่งมอบสินคำ้ให้ก่อนผูซ้ื้อ
รำยอ่ืน 
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9. ผู้มอี านาจควบคุม 

 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั คือบริษทั โซจิทซึ คอร์ปเรชัน่ และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในกำรถือ
หุ้นในบริษทัรวมกนัประมำณร้อยละ 83.46 ดงันั้นกำรออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่ำว
สำมำรถควบคุมมติของท่ีประชุมในเร่ืองส ำคญัได ้เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพ่ิมทุน รำยกำรเก่ียวโยงกนั 
รำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ เน่ืองจำกสิทธิในกำรออกเสียงมีมำกกว่ำร้อยละ 75 ของผูม้ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งน้ี กำรลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถือเป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไม่สำมำรถควบคุม
กำรลงมติของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรหรือไม่ขดักบัผลประโยชน์ของผู ้ถือ
หุน้รำยยอ่ยในทุกกรณีได ้
 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
ในกำรลงมติเร่ืองท่ีส ำคญั บริษทัไดป้ฏิบติัตำมระเบียบ ประกำศ และกฎหมำยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำง

เคร่งครัด โดยบริษทัมีกำรจดัเตรียมขอ้มูลของเร่ืองดงักล่ำวจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ำก่อนวปัระชุม      โดยแสดงถึงรำยละเอียดในเร่ืองดังกล่ำว ควำมเป็นมำ เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดม้ีโอกำสพิจำรณำก่อนวนัประชุม และในวนัประชุม บริษทั
เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ซกัถำมข้อสงสัยได้อย่ำงเต็มท่ี โดยท่ีบริษัทไดจ้ัดเตรียมผูท่ี้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในเร่ืองนั้นๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสินใจในกำรลงมติไดอ้ยำ่งเหมำะสมใน
วำระต่ำงๆ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกจิการ 
 
       4.1    ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิได้แก่ 
  4.1.1 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงำนพระประแดง ตั้งอยู่เลขท่ี 284 กิโลเมตรท่ี 
17.5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต  ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ  ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร เน้ือท่ีรวมประมำณ 98 
ไร่ พร้อมทั้งเคร่ืองจกัรในกำรผลิตปุ๋ย ทรัพยสิ์นดงักล่ำวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัโดยปลอดจำกภำระผกูพนัใดๆ  
   4.1.2 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงำนนครหลวง ตั้งอยู่เลขท่ี 50 หมู่ 5 ถนนนคร
หลวง-ภำชี ต  ำบลคลองสะแก อ  ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ เน้ือท่ีรวมประมำณ 106 ไร่ พร้อมทั้ง
เคร่ืองจกัรในกำรผลิตปุ๋ย ทรัพยสิ์นดงักล่ำวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั โดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงติดภำระจ ำนอง
กบั บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ เพ่ือเป็นกำรประกนักำรช ำระหน้ีประเภทต่ำงๆ ของบริษทั ในวงเงิน 637.7 ลำ้นบำท 
เคร่ืองจกัรติดภำระจ ำนองกบั บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ เพ่ือเป็นกำรประกนักำรช ำระหน้ีประเภทต่ำงๆ ของบริษทั ใน
วงเงิน 580.9 ลำ้นบำท 
   
 4.2       บริษัทมทีรัพย์สินอ่ืนที่ส าคญัในการประกอบธุรกจิ ดังนี ้

4.2.2 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
 สัญญำอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำระหว่ำงบริษัทกับบริษัท ศรีกรุงวฒันำ จ  ำกัด     

“ศรีกรุงวฒันำ” ซ่ึงไดท้ ำสญัญำกนัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ ์2547 โดยมีเง่ือนไขและสำระส ำคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 
 
 เจำ้ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้  : ศรีกรุงวฒันำ 
    
 ระยะเวลำของขอ้ตกลง                : ไม่มีก  ำหนดระยะเวลำ  
 
 สิทธิกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้         : รวมทั้งส้ิน 19 เคร่ืองหมำย รวมถึงเคร่ืองหมำยกำรคำ้   
    ตรำหวัววั – คนัไถ ดว้ย 
 
 เง่ือนไข  : เป็นกำรอนุญำตแบบเพิกถอนไม่ไดแ้ละเป็นกำร 

  ให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ
ทั้งหมดดังกล่ำวกับสินค้ำประเภทเคมีภณัฑ์เกษตร
และปุ๋ยเคมี ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ                 

 
 ค่ำตอบแทน                                     : ช ำระคร้ังเดียวมูลค่ำทั้งส้ิน 960 ลำ้นบำท โดยช ำระ 
    เป็นเงินสดและส่ิงอ่ืน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
       

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 
 1. ข้อมูลของบริษัท 

ช่ือ:   บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) (TCCC) 
ส ำนกังำนใหญ่:  21/35-46 อำคำรไทยวำ 1 ชั้น 14-16 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

กรุงเทพมหำนคร 10120  
ธุรกิจ: ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคม ี 
ทะเบียนเลขท่ี:  0107536000277 (เดิม บมจ.101)                       
โทรศพัท:์    (02) 639-8888  
โทรสำร:    (02) 639-8999 
อีเมล:์    mailbox@thaicentral.co.th     
Home Page:   http://www.tcccthai.com 

 ทุนจดทะเบียน:  1,754,148,354 บำท  
จ ำนวนหุน้สำมญั:  584,716,118 หุน้  
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว:้ 3.00 บำท 

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทั: 584,714,068 หุน้สำมญั 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของนิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว 
 
 1) บริษัท เอม็ซี อะโกร-เคมคิลั จ ากดั 

ส ำนกังำน: 581 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 12บี ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ 
อ  ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

ธุรกิจ: น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก  ำจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นกำรเกษตร สำธำรณสุข
และปศุสตัว ์บริกำรผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร   

สดัส่วนกำรถือหุน้: ร้อยละ 99.99                   
โทรศพัท:์    (02) 709-4517 
โทรสำร:    (02) 709-4780 

 ทุนจดทะเบียน:  50,000,000 บำท  
จ ำนวนหุน้สำมญั: 500,000 หุน้  
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว:้ 100 บำท 

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 500,000 หุน้สำมญั 
 

mailto:mailbox@thaicentral.co.th
http://www.tcccthai.com/
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 2) บริษัท เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั 

ส ำนกังำน: 205 อำคำรยไูนเต็ดฟลำวมิลล ์ชั้น 8 ถนนรำชวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100 

ธุรกิจ: ด ำเนินธุรกิจคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพื่อใหเ้ช่ำเก็บวตัถุดิบเคมีภณัฑ์
เหลว ท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป 

สดัส่วนกำรถือหุน้: ร้อยละ 51                   
โทรศพัท:์    (02) 222-7352 
โทรสำร:    (02) 224-5616 

 ทุนจดทะเบียน:  125,000,000 บำท  
จ ำนวนหุน้สำมญั: 12,500,000 หุน้  
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว:้ 10 บำท 

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 12,500,000 หุน้สำมญั 
 
 3) บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ ากดั 

ส ำนกังำน:  180-184 ชั้น 5 อำคำรศรีกรุงวฒันำ ถนนรำชวงศ ์แขวงจกัรวรรดิ เขตสมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100  

ธุรกิจ:   ด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้ ส่งออกและจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภณัฑเ์คมี โลหะ เป็นตน้  
สดัส่วนกำรถือหุน้: ร้อยละ 49 (ทำงตรงและทำงออ้มรวมร้อยละ 74.5)             
โทรศพัท:์    (02) 225-0200 
โทรสำร:    (02) 622-7978 

 ทุนจดทะเบียน:  200,000,000 บำท  
จ ำนวนหุน้สำมญั: 2,000,000 หุน้  
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ 100 บำท 

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 2,000,000 หุน้สำมญั 
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 4) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมยีนมาร์ จ ากดั 

ส ำนกังำน:  แปลงเลขท่ี ซี-15 และ ซี-18 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวำ ยำ่งกุง้  
ประเทศเมียนมำร์  

ธุรกิจ:   ด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี ภำยในประเทศเมียนมำร์ 
สดัส่วนกำรถือหุน้: ร้อยละ 99.99             
โทรศพัท:์    (+95) 1 230 9175 

 ทุนจดทะเบียน:  12,500,000 ดอลลำร์สหรัฐ  
จ ำนวนหุน้สำมญั: 125,000 หุน้  
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว:้ 100 ดอลล่ำร์สหรัฐ  

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 125,000 หุน้สำมญั 
 
 3. ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 

1)  นายทะเบียนหุ้นสามญั 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์: (02) 009-9000 โทรสำร : (02) 009-9991 
 

2)  ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์: (02) 034-0000  โทรสำร : (02) 034-0100 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
1. นำยมนูญ มนูสุข   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4292 
2. นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4301 
3. นำยชูพงษ ์สุรชุติกำล   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4325 

 
ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เพ่ิมเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 
56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์อง บริษทั www.tcccthai.com 

http://www.sec.or.th/
http://www.tcccthai.com/
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ส่วนที่ 2  การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
       7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 
        บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ ว ันท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 1,754,148,354 บำท เรียกช ำระแล้ว 
1,754,142,204 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 584,714,068 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 3.00 บำท 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น  

รำยช่ือผูถื้อหุน้ 10 ล ำดบัแรก ณ 13 มีนำคม 2561 

ช่ือบริษทั จ ำนวนหุน้  ร้อยละ(%) 
1 บริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่*                                                 487,993,273 

1.1 บริษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ / 256,833,457 
1.2 บริษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั / 231,159,816 

    83.46  

2 กลุ่มบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั**                                             52,280,691 
2.1 บริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั / 13,180,850 หุน้ 
2.2 บริษทั กรุงเทพผลิตเหลก็ จ  ำกดั (มหำชน) / 20,491,000 หุน้ 
2.3 บริษทั เมโทรฟอส จ ำกดั / 16,614,500 หุน้ 
2.4 บริษทั ศรีกรุงวฒันำ 21 จ  ำกดั / 1,994,341 หุน้ 
 

 

8.94 

3 บริษทั เซ็นทรัลกลำ๊ส จ  ำกดั 12,617,141       2.16  

4 ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 11,292,800       1.93  

5 น.ส.ศมมงคล กำญจนำภรณ์  2,181,619       0.37  

6 นำยพีรวฒัน์ ธรรมำภิมณฑ ์ 1,923,200       0.33  

7 นำยศุภฤกษ ์มงคลสมยั 1,135,000 0.19 

8 บริษทั ทรำนส์ เอเชีย แปซิฟิค จ  ำกดั 1,000,000 0.17 

 9 นำงมยรีุ วงแกว้เจริญ 900,000 0.15 

10 บริษทั มกรำนนัท ์จ  ำกดั 670,000 0.11 
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หมำยเหตุ        * บริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั ตำมมำตรำ 
258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจำกจ ำนวนเสียง 11,470 เสียง  

   **บริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ  ำกดั เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัต่อไปน้ี ตำมมำตรำ 258 พรบ. หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

- บริษทั กรุงเทพผลิตเหล็ก จ  ำกดั (มหำชน) โดยบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ  ำกดั ถือหุ้นใน
บริษัท ตรีมิตรมำเก็ตต้ิง จ  ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และบริษัท ตรีมิตรมำเก็ตต้ิง จ  ำกัด ถือหุ้นในบริษัท 
กรุงเทพผลิตเหลก็ จ  ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนร้อยละ 69.48  

- บริษทั เมโทรฟอส จ ำกดั โดยบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั ถือหุ้นในบริษทั เมโทรฟอส 
จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.8  

- บริษทั ศรีกรุงวฒันำ 21 จ  ำกดั โดยบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ  ำกดั ถือหุ้นในบริษทั ศรีกรุง
วฒันำ 21 จ  ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 37 
   

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
ไม่มี 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
บริษทัมีนโยบำยจัดสรรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำประมำณร้อยละ 60 ของก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส ำหรับปีของงบเฉพำะกิจกำรหลงัหักทุนส ำรองตำมกฎหมำย ภำษีและขำดทุนสะสม(ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
อ่ืนๆตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 

อน่ึงทำงคณะกรรมกำรบริษทัจะเสนอวำระกำรจ่ำยเงินปันผลเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
47 ประชุมวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 เพื่อขออนุมติัจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 1.50 บำทส ำหรับผลประกอบกำรใน
ปี 2561 เงินปันผลจ ำนวนดงักล่ำวคิดเป็นอตัรำเงินปันผลประมำณร้อยละ 62.1 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี ซ่ึงเป็นไป
ตำมอตัรำจ่ำยเงินปันผลท่ีก  ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัท่ีอตัรำประมำณร้อยละ 60 ของก ำไร
เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีของงบเฉพำะกิจกำร  

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัไม่ไดก้  ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไวเ้ป็นหลกัเกณฑ์ตำยตวั แต่โดยทัว่ไปจะ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเมื่อมีก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม ในปี 2561 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจำก
บริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 18,387,440 บำท 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ และ
เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำร บริษทัไดก้  ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรอิสระซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด 
กรรมกำรทุกท่ำนตอ้งมีคุณสมบติัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั
และกฎเกณฑต่์ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้บริษทัมีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยในคณะกรรมกำร
จ ำนวนน้ีจะต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คนและกรรมกำรจำกภำยนอกอีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่ำนซ่ึงคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คณะกรรมกำร
บริษทัมีจ  ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3 ท่ำน กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 6 ท่ำน ซ่ึงใน
จ ำนวนน้ีเป็นกรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน  

 
คณะกรรมกำรบริษทัมีจ  ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3 ท่ำน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 6 ท่ำน ซ่ึงในจ ำนวนน้ีเป็นกรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน

ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 
1. นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ    กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ     กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ     กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 
5. นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ   กรรมกำร 
6. นำยสุวิช สุวรุจิพร     กรรมกำร 
7. นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกุล           กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
รำยละเอียดเพ่ิมเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561......30 /  

                                                                                                                                                                                              

 
รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 

 

ในปี 2561 บริษทัไดมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 คร้ัง ดงัมีรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนดงัน้ี 

 

ท่ี รำยนำม ต ำแหน่ง 
ประชุมคร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 

1. นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ* ประธำนกรรมกำร  - - - - 

2. นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ** ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่      

3. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ*** ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ -     

4. นำยชิเกะซึกุ ฟคุุดะ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ ่      

5. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่      

6. นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ กรรมกำร      

7. นำยสุวิช สุวรุจิพร กรรมกำร      

8. นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกุล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      

9. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ      

10. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำนิช กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ      

 
หมำยเหตุ 1.      เขำ้ร่วมประชุม    X   ไม่เขำ้ร่วมประชุม     -   ลำออก/ยงัไม่ไดรั้บต ำแหน่ง 
  * นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 29 มนีำคม 2561 

  ** นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

และไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 

*** นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
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8.2 ผู้บริหาร 

 
บริษทัมีคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรกิจกำรภำยในบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร

ประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจ ำนวน 8 ท่ำน ดงัน้ี 
 
1. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 
2. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่  
     -  ดำ้นกำรเงินและบญัชี 
 
3. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 

 - ดำ้นจดัซ้ือ 
 

4. นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ทรัพยำกรมนุษย ์
 

5. นำยวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ดำ้นกำรธุรกรรมกำรคำ้ กำรตลำด และกำรวิจยัและพฒันำ 
 

6. นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ ์ เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ดำ้นกำรผลิต  
 

7. นำยเรียวซุเกะ โฮริ   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ดำ้นวำงแผนองคก์รและดำ้นบริหำร 

  
8. นำยโค โทจิม่ำ   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

- ดำ้นสำขำยำ่งกุง้ 
 

 
 รำยละเอียดเพ่ิมเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1  
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แผนผงัองค์กรของบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 
 ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์บริษัทได้แต่งตั้งนำยพชระ  
วรรธนวินิจ เป็นเลขำนุกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำร จดัท ำ
และเก็บรักษำเอกสำร อำทิ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ี
รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร ตลอดจนให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ 
เพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี  
 นำยพชระ วรรธนวินิจ จบกำรศึกษำทำงดำ้นกฎหมำยจำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์และมหำวิทยำลยั
ซิดนียป์ระเทศออสเตรเลีย และผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษทั รุ่นท่ี 23 จดัโดยชมรม
เลขำนุกำรบริษทัไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทยรำยละเอียดเพ่ิมเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
 
 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
                               8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

  
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรส ำหรับปี 2561 มีจ  ำนวนรวม 6.7 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
(1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (2) ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และ (3) เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ส ำหรับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ) โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรแต่ละท่ำนมีดงัน้ี 

             (หน่วย : บาท)  

ล าดับที่ รายนาม ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

1 นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ*      ประธำนกรรมกำร 266,000 - 

2 นำยเคียวซุเกะ ซำซำก*ิ*      ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ 
     กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

1,280,000 - 

3 นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ***      ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ 
     กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

36,000  

3 นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ      ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงินและ 
     กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 

798,000 - 

4 นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ       เจำ้หนำ้ที่บริหำรและ 
     กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 

726,000 - 

     



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561......34 /  

                                                                                                                                                                                              

(หน่วย : บาท) 
ล าดับที่ รายนาม ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

5 น.ส.กนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ      กรรมกำร 280,000 - 

6 นำยสุวิช สุวรุจิพร       กรรมกำร 280,000 - 

7 นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล      กรรมกำรอิสระและ 
     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

493,333 700,000 

8 นำยโอภำส  ศรีพรกิจขจร      กรรมกำรอิสระและ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 

400,000 540,000 

9 นำยเกษมศกัดิ์  มสัยวำณิช      กรรมกำรอิสระและ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 

400,000 540,000 

     

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ     : ไม่มี 

 

                           8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร    

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ : ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 9 ท่ำน มีจ  ำนวนรวม 38 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย (1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ     : ไม่มี    
 
หมำยเหตุ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 29 มนีำคม 2561 
** นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
และไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
*** นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
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 8.5 บุคคลากร 
 
 บริษทัมีพนกังำนทั้งหมด 643 คน โดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 
426,793,276 บำท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินโบนัสช่วยเหลือ
พิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจำกน้ี บริษทัย่อยไดจ่้ำยค่ำตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังำนในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวมทั้งส้ิน 86,542,039 บำท 
 

ปี 2561 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 
พนกังำนในส ำนกังำนใหญ่ 162 คน 
พนกังำนในโรงงำนพระประแดง 307 คน 
พนกังำนในโรงงำนนครหลวง 171 คน 
พนกังำนคลงัสินคำ้หำดใหญ่ 3 คน 
รวม 643 คน 
ค่ำตอบแทนพนกังำนทั้งส้ิน  426,793,276 บำท 
 

ปี 2561 บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 
พนกังำนบริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั 74 
พนกังำนบริษทั เอน็.ไอ.เอม็ จ  ำกดั 52 
พนกังำนบริษทั เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ  ำกดั - 
พนกังำนบริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จ  ำกดั 132 
รวม 258 
ค่ำตอบแทนพนกังำนทั้งส้ิน 86,542,039 บำท 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 
 9.1 นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  และกำร
บริหำรจดักำรดว้ยควำมโปร่งใสซ่ึงจะช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และประสิทธิภำพในกำรจดักำร ส่งผล
ให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนและมีเสถียรภำพ ในกำรน้ีบริษัทได้จดัให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มี
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีวิสยัทศัน์ รับผดิชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถช้ีแจงและ
อธิบำยเหตุผลได้ รับผิดชอบในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี มีควำมยุติธรรมและซ่ือสัตย  ์ มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 
ตลอดจนจดัใหม้ีกำรสร้ำงกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ ำนำจ เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้คณะกรรมกำรบริษทัจะร่วมกนัดูแลใหค้  ำแนะน ำและพฒันำทุกระบบงำนเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและกล
ยุทธ์ท่ีวำงไว  ้นอกจำกน้ีบริษทัยงัตระหนักถึงกำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และกำรมีควำม
รับผดิชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่บริษทั และผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในระยะยำว 

 ในกำรด ำเนินกิจกำร บริษทัไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG 
Code) ออกโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบักำรปฏิบติัของ
บริษทั เน้ือหำของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัครอบคลุมเน้ือหำ 5 หมวด โดยสรุปดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
บริษทัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ ซ่ึงจะท ำใหผู้ถื้อหุน้ไวว้ำงใจ และมัน่ใจใน

กำรลงทุนในบริษทั โดยก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรเพ่ือรักษำสิทธิพ้ืนฐำนท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บโดยเท่ำเทียม
กนัของผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเป็นธรรม ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งกำรมีส่วนแบ่งในผล
ก ำไร และเงินปันผลอยำ่งเท่ำเทียมกนั สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ สิทธิในกำรไดรั้บกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนัในกำรรับซ้ือหุ้นคืนโดย
บริษทั รวมทั้งมีกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561......37 /  

                                                                                                                                                                                              

 
 ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้นั้น บริษทัจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งเพียงพอ ครบถว้น และอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรประชุม อีกทั้งเพ่ิมช่องทำง
ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทรำบขอ้มูลกำรประชุมอยำ่งรวดเร็วผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัและจดัส่งเผยแพร่ส ำเนำรำยงำน
กำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ไดก้  ำหนดวำระกำรประชุม
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ อยำ่งชดัเจน และไดร้ะบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวำระ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่
ละวำระไวด้ว้ย นอกจำกน้ี ยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค ำถำมและเสนอวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมหรือเสนอวำระกำรประชุมมำยงับริษทัไดโ้ดยตรงหรือ
ผำ่นทำงเวบ็ไซทข์องบริษทัก็ได ้
 ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 46 ประจ ำปี 2561 ไดถู้กจดัข้ึนในวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 ท่ี ณ หอ้ง 
Banyan Ballroom โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ ถนนสำทรใต ้กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่ีมีกำรคมนำคม
สะดวกผูถื้อหุน้สำมำรถเดินทำงไปยงัท่ีประชุมไดโ้ดยง่ำย บริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมของว่ำงและของท่ีระลึกไวค้อย
ตอ้นรับผูถื้อหุน้อีกดว้ย  

ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษทัทุกท่ำนซ่ึงรวมถึงประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรไดเ้ขำ้ร่วมประชุมโดยมี
ประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม และมีเจำ้หนำ้ท่ีของส ำนกัท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอก
เป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนในกำรลงมติ ก่อนเร่ิมประชุมประธำนไดแ้จง้วิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ ้
ถือหุน้ทรำบ และตลอดระยะเวลำกำรประชุมผูถื้อหุ้นประธำนไดเ้ปิดโอกำสในผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำมขอ้สงสัยต่ำงๆ 
ต่อท่ีประชุมไดอ้ยำ่งเพียงพอและเหมำะสม  

ส ำหรับวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อ
หุน้ลงคะแนนเป็นรำยคนไป เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในกำรเลือกกรรมกำรท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง  

ส ำหรับรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดบันทึกไวอ้ย่ำงละเอียดและได้น ำข้ึนบนเว็บไซต์ของ
บริษทัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกน้ี บริษทัจดัใหมี้กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อใชใ้นกำรพิจำรณำตดัสินใจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล โดยมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลตำมระเบียบปฏิบติัผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือหรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ รวมทั้งเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอย่ำงชดัเจนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
และแบบ 56-1 ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจว่ำบริษทัมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
บริษทัไม่มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้แบบไขวห้รือโครงสร้ำงกำรถือหุน้แบบปิรำมิด 

นอกจำกน้ี บริษทัจดัใหผู้ล้งทุนรำยยอ่ยท่ีสนใจในกิจกำรบริษทัเขำ้เยีย่มชมกิจกำรตำมควำมเหมำะสมและ
สำมำรถติดต่อขอขอ้มูลของบริษทัไดโ้ดยตรงจำกเลขำนุกำรบริษทั 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัและดูแลใหม้ีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดจ้ดั

ให้มีกระบวนกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นและพิจำรณำ
ลงคะแนนเสียงตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในกำรออกเสียง ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออก
เสียงหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงคะแนนเท่ำเทียมกนั ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมกำรท่ีเป็นอิสระคนใดคนหน่ึง หรือบุคคลใด ๆ เขำ้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้โดยบริษทั
ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสำรหรือหลกัฐำนรวมทั้งค  ำแนะน ำขั้นตอนใน
กำรมอบฉนัทะ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
จำกเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้บริษทัไดแ้ปลหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบเป็นภำษำองักฤษจดัส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้รำยท่ีเป็นชำวต่ำงประเทศดว้ย  

ส ำหรับผูถื้อหุน้รำยยอ่ยท่ีตอ้งกำรเสนอช่ือกรรมกำรเพ่ือเขำ้รับกำรแต่งตั้งก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปี
สำมำรถท ำได้โดยเสนอรำยช่ือพร้อมประวติัของบุคคลดงักล่ำวมำยงับริษทัทั้งทำงจดหมำยหรือเว็บไซต์ โดย
บริษทัไดป้ระชำสมัพนัธใ์หผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทรำบผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ 

นอกจำกน้ี เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้รำยยอ่ย บริษทัก  ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแบบ
สะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยสำมำรถเทคะแนนเลือกกรรมกำรท่ีตนพอใจเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัได ้  

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้่ำ  คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน รวมถึงบุคคลภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง จะไม่
น ำขอ้มูลภำยในท่ีไดล่้วงรู้และยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน  บริษทัจึงไดก้  ำหนดขอ้ปฏิบติั
ในเร่ืองน้ีไวใ้นกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวขอ้ขอ้มูลของบริษทัเพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันกำรใชข้อ้มูล
ภำยในบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตนอนัจะท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม โดยผูท่ี้ไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูอ่ื้นเวน้แต่เป็นบุคคลท่ีจ  ำเป็นตอ้งทรำบ และจะตอ้งไม่น ำขอ้มูล
ดงักล่ำวไปหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญำติ บริษทัไดจ้ัดพิมพก์ฎเกณฑ์และประมวลดงักล่ำวแจกให้แก่ 
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน เมื่อบุคคลดงักล่ำวไดรั้บทรำบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดงักล่ำวก็จะลง
ลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และบริษทัไดจ้ดัอบรมเน้ือหำของกฎเกณฑ์และประมวลน้ีแก่ผูบ้ริหำรและพนักงำน
เป็นประจ ำทุกปีอีกดว้ย  บริษทัยงัมีขอ้ก  ำหนดห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนซ่ึงไดท้รำบถึงขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลำ 30 วนั ก่อนท่ีบริษทัจะเผยแพร่งบกำรเงินของบริษทั
หรือขอ้มูลส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัสู่สำธำรณชน นอกจำกน้ี บริษัทได้ปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั  แจง้กำรถือครอง
หลกัทรัพยบ์ริษทั เมื่อแรกเขำ้รับต ำแหน่งและตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมขอ้ก ำหนดและ
ขั้นตอนปฏิบติัท่ีระบุไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 ดว้ย ส ำหรับนโยบำยกำร
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ควบคุมกำรใชข้อ้มูลภำยในของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยไดก้  ำหนดไวใ้นประมวลระเบียบปฏิบติัและ
จริยธรรมในหวัขอ้กำรใชข้อ้มูลภำยใน และนอกจำกน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัยงัไดย้ึดหลกัปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อยำ่งเคร่งครัดเสมอมำ 

ในกรณีของกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น บริษทัไดก้  ำหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียว
โยงกนัไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมติักำรท ำธุรกรรมของบริษทัโดยอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนไดก้  ำหนดไวต้ำมประกำศท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี บริษทัจะ
พิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่ำของรำยกำร และจะด ำเนินกำรเปิดเผยต่อตลำดหลกัทรัพย ์ขอ
อนุมติัคณะกรรมกำรหรือขออนุมติัผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณีอย่ำงเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำร
เก่ียวโยงกนัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีโดยรำยกำรระหว่ำงกนัไดก้ระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงควำมจ ำเป็นและเหตุผลดว้ย  

 
3. สิทธิและบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 
บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทั้งภำยในและ

ภำยนอกบริษทัเพ่ือประโยชน์อย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงผูถื้อหุ้น พนักงำน คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี ลูกค้ำ 
ตลอดจนสงัคมและชุมชนแวดลอ้ม  โดยมีแนวทำงกำรปฏิบติังำนอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม 
ดว้ยควำมโปร่งใส และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้น 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะไดรั้บกำรดูแลตำมสิทธิและขอ้ตกลงท่ีมีอยูก่บับริษทัอยำ่ง
เป็นธรรม บริษทัจึงไดก้  ำหนดแนว ทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

 
3.1 ผูถื้อหุ้น : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึง

ควำมเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงย ัง่ยืน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ง
ด  ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
3.2 พนักงำน : บริษทัให้ควำมส ำคญักบัพนักงำน ซ่ึงถือเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำ และเป็นปัจจยัส ำคญัสู่

ควำมส ำเร็จของบริษทั จึงได้มุ่งพฒันำให้พนักงำนมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและดูแลสวสัดิภำพ ควำม
ปลอดภยัของพนกังำน โดยไดก้  ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

ดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน บริษทัดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยั และเอ้ือต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงงำนของบริษัท โดยมีขอ้บังคับ
เก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนซ่ึงเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีเขม้ขน้กว่ำ
มำตรำฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด พนกังำนทุกคนตอ้งรับทรำบและปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด บริษทัไดม้ีกำรรวมสถิติ
กำรเกิดอุบติัเหตุ กำรเจ็บป่วยและกำรลำหยดุเน่ืองจำกกำรท ำงำนและไดเ้ผยแพร่ให้ไดรั้บทรำบกนัเพื่อใชใ้นกำร
พฒันำและปรับปรุงกำรปฏิบติังำนใหม้ีควำมปลอดภยัสูงสุดดว้ย   
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ดำ้นพฒันำทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีแผนหลกัสูตรกำรอบรมและสัมมนำประจ ำปีท่ี

เหมำะสมแก่พนกังำนแต่ละคนโดยส ำรวจจำกทกัษะและควำมตอ้งกำรของพนักงำนในสำยงำนต่ำงๆ ว่ำตอ้งกำร
เพ่ิมทกัษะดำ้นใดของพนกังำนบำ้ง ในแผนไดมี้ก  ำหนดชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังำนแต่ละคนและวดัผล
ของกำรฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงควำมส ำเร็จของแผนกำรฝึกอบรมดว้ย 

ดำ้นผลตอบแทนและสวสัดิกำร บริษัทมีข้อบังคับกำรท ำงำนซ่ึงได้ก  ำหนดกำรให้ผลตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนักงำนให้เป็นธรรมโดยอำ้งอิงจำกมำตรฐำนของอุตสำหกรรมเดียวกนั เช่นอตัรำ
เงินเดือนท่ีเหมำะสม จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวสัดิกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
กำรประกันอุบติัเหตุและประกนัชีวิต เคร่ืองแบบพนักงำน โรงอำหำรในโรงงำนของบริษัท หอพกั รถรับส่ง
พนกังำน ทุนกำรศึกษำ กองทุนฌำปณกิจส ำหรับพนกังำนและคนในครอบครัวท่ีเสียชีวิต และอ่ืนๆ รวมถึงโบนัส
ประจ ำปีให้แก่พนักงำนซ่ึงจะข้ึนอยู่ก ับผลประกอบกำรของบริษัทในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำร
สวสัดิกำรในสถำนประกอบกำร ประกอบไปดว้ยตวัแทนจำกลูกจำ้งและบริษทั มีหน้ำท่ีพิจำรณำสวสัดิกำรของ
พนกังำนและเสนอต่อบริษทัเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ดำ้นสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมของบริษทัไดก้  ำหนดไวเ้ป็นหลกักำรส ำคญั
ถึงกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเน่ืองดว้ยชำติพนัธุ์ สีผิว ศำสนำ เพศ ชำติก  ำเ นิด 
อำยุ สถำนะทำงสังคม เป็นตน้ บริษทัปฏิเสธกำรใชแ้รงงำนเด็กและต่อตำ้นกำรใชค้วำมรุนแรงไม่ว่ำกรณีใดๆ 
นอกจำกน้ี บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค  เพื่อ
เสริมสร้ำงและพฒันำวฒันธรรมองคก์รและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี  

 
3.3 ลูกค้ำ : บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำท่ีจะได้รับ

ผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภำพ ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม บริษทัไดก้  ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ไวใ้นประมวล
ระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมทั้งในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และควำมรับผดิชอบต่อสินคำ้โดยบริษทัจะจดัส่งสินคำ้
ท่ีมีคุณภำพใหแ้ก่ลูกคำ้เท่ำนั้น ทั้งยงัตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้ท่ีถูกตอ้ง รวมถึงรับประกนัคุณภำพของสินคำ้ท่ี
จดัส่งดว้ย นอกจำกน้ี บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลของลูกคำ้ไวเ้ป็นควำมลบัไม่น ำไปหำประโยชน์และไม่เปิดเผยโดย
ไม่ไดรั้บอนุญำต แนวนโยบำยดงักล่ำวเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 

 
3.4 คู่คำ้/เจำ้หน้ี : ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมของบริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัใน

กำรคดัเลือกคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain ไวด้ว้ย บริษทัจึงไดก้  ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรตรวจสอบคุณสมบติัของ
คู่คำ้ (Due Diligence) เพ่ือใหแ้น่ในว่ำคู่คำ้มีช่ือเสียง ควำมสำมำรถท่ีจะปฏิบติัตำมสัญญำ ทั้งยงัตรวจสอบรำยช่ือ
ของคู่คำ้ว่ำอยูใ่นรำยช่ือท่ีถูกจบัตำมองโดยรัฐบำลหรือไม่ และธุรกรรมท่ีท ำกบัคู่คำ้ไม่มีลกัษณะเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรหลีกเล่ียงกฎหมำย นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจกบัคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain จะตอ้งไม่
เกิดกำรขดักนัของผลประโยชน์ดว้ย และเพื่อเป็นกำรคุม้ครองประโยชน์ของคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain บริษทั
จะท ำสญัญำกำรไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลควำมลบัอ่ืนๆ ของคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain  
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3.5 คู่แข่งทำงกำรคำ้ : บริษทัก ำหนดเป็นนโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ไวใ้นประมวล

ระเบียบและจริยธรรมท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกล  ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำย
เก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ มีกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ท ำขอ้ตกลงใดๆ ท่ีเป็น
กำรขดัขวำงทำงกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ เช่นกำรฮั้ว หรือกำรกระท ำใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำตลำด เช่น กำร
ทุ่มตลำด หรือกำรท ำควำมตกลงร่วมกนัก  ำหนดรำคำ 

 
3.6 สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและรับผิดชอบต่อ

ชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมไดก้  ำหนดใหเ้ป็นนโยบำยของบริษทัท่ีจะสร้ำงและพฒันำสังคม 
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัเป็นส่วนหน่ึงอยู ่โดยบริษทัไดจ้ดัท ำแผนประจ ำปีในกำรพฒันำสังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มตำมควำมเหมำะสม นอกจำกน้ีบริษทัไดริ้เร่ิมโครงกำรต่ำงๆ ท่ีช่วยลดมลภำวะและใชท้รัพยำกรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เช่นโครงกำรโรงงำนพลงัควำมร้อนร่วม รำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึง
ไดเ้ผยแพร่ให้ไดรั้บให้ทรำบโดยทัว่กนั นอกจำกน้ี บริษัทได้จดัตั้ง “คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรมวลชน
สมัพนัธ”์ ข้ึนเพ่ือก  ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง กำรให้ควำมร่วมมือ
กบัทำงหน่วยงำนรำชกำรและส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในชุมชนดว้ย 

หลกัปฏิบติัท่ีบริษทัยดึมัน่และถือว่ำส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเติบโตท่ีย ัง่ยืนคือกำรต่อตำ้นกำรคอรัปชัน่ 
บริษทัไดก้  ำหนดไวใ้นประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมถึงกำรห้ำมให้สินบนและห้ำมท ำกำรคอรัปชัน่ทุก
ประเภท อนัไดแ้ก่กำรไม่ให ้เสนอว่ำจะใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีรัฐหรือบุคคลใดๆ ท่ีใชอ้  ำนำจรัฐเพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำย รวมถึงไม่สนบัสนุนกำรจ่ำยค่ำอ  ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีรัฐเพื่อให้
บริษัทได้รับบริกำรตำมปกติ หำกจ ำเป็นต้องท ำธุรกรรมผ่ำนตัวแทนหรือนำยหน้ำ จะต้องมีกำรตรวจสอบ
คุณสมบติัของตวัแทนและนำยหน้ำนั้นดว้ย และธุรกรรมดังกล่ำวจะต้องมีรำคำไม่สูงกว่ำรำคำปกติของตลำด 
พนกังำนหรือตวัแทนจะตอ้งเก็บเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมกำรเงินของบริษทัไวเ้พื่อกำรตรวจสอบโดย
ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษทัดว้ยบริษทัจดัอบรมแก่พนกังำนเพ่ือใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรคอรัปชัน่เป็นประจ ำ
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันำทรัพยำกรมนุษยข์องบริษทัท่ีพนกังำนทุกคนตอ้งเขำ้ร่วม 
 เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัไดม้ีส่วนร่วมในกำรสอดส่องกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรม หรือมีขอ้ร้องเรียนใน
กำรกระท ำผิดกฎหมำย ส่อไปในทำงทุจริต คอร์รัปชัน่ บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีช่องทำงกำรเสนอข้อร้องเรียนและ
คิดเห็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ดงัน้ี  

- พนกังำนบริษทัสำมำรถเสนอร้องเรียนกำรกระท ำท่ีขดัต่อกฎระเบียบของบริษทัหรือเสนอควำมคิดเห็น
ใดๆ ได้โดยผ่ำนสำยบังคบับญัชำคือผูจ้ ัดกำรทั่วไปหรือเจำ้หน้ำท่ีบริหำรได ้หรือหำกพนักงำนรู้สึกไม่สะดวก
หรือไม่สบำยใจ พนกังำนสำมำรถร้องเรียนหรือเสนอควำมเห็นผ่ำนสำยด่วนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ได ้สำยด่วน
กรรมกำรใหญ่มีหลำยช่องทำงไดแ้ก่อีเมล ์จดหมำยและโทรศพัท์ ซ่ึงจะติดต่อโดยตรงถึงประธำนคณะกรรมกำร
ระเบียบปฏิบติัหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เมื่อมีกำรร้องเรียนประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัจะพิจำรณำถึง
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ขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวโดยอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัเพื่อสอบสวนหำหลกัฐำนแลว้พิจำรณำ
จดักำรไปตำมควำมเหมำะสม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัหรือหวัหนำ้ส ำนกักฎหมำยจะเป็นผูแ้จง้ผล
ใหผู้ร้้องเรียนหรือเสนอควำมคิดเห็นทรำบถึงกำรด ำเนินกำรต่อไป 

- นอกจำกน้ี พนักงำนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สำมำรถเสนอขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรไดโ้ดยตรง 
โดยส่งข้อร้องเรียนไปท่ีอีเมล์ compliance@thaicentral.co.th หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือท่ี 
เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ท่ีอยู่ 21/35-46 อำคำรไทยวำ 1 ชั้น 15 ถนนสำทรใต ้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ และเสนอไปยงั
คณะกรรมกำรโดยตรงเพื่อพิจำรณำต่อไป  

บริษทัไดก้  ำหนดแนวทำงวิธีกำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไวแ้ลว้ในประมวลระเบียบปฏิบติั 
และในกำรร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดบริษทัจะให้ควำมคุม้ครองผูร้้องเรียน แจง้เบำะแสหรือเสนอ
ควำมคิดเห็น ขอ้มูลของผูร้้องเรียนและรำยละเอียดในกำรร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นควำมลบัและจะถูกลบเมื่อกำร
สืบสวนเสร็จส้ินลง 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งรำยงำนขอ้มูล

ทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ไปตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษทั www.tcccthai.com รวมถึงสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพนัธ์
ของบริษทั ไดท่ี้ หมำยเลขโทรศพัท ์02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซ่ึงใหบ้ริกำร
ขอ้มูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ต่อนกัลงทุน นกัวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ไป 

 
4.1 บริษทัไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดของขอ้มูลต่ำงๆ ของบริษทัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 อนั

ไดแ้ก่ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น รำยช่ือ ประวติั กำรถือหุ้น บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวนกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำร นโยบำยและจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำน ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและกำรแข่งขนั ควำมเส่ียงหลกั นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ ขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนั ค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีจ่ำยให้กบัผูส้อบ
บญัชี 

 
4.2 บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้/ผูล้งทุนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยำ่งทัง่ถึงและเท่ำเทียมกนัโดยบริษทั

ไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส บนเว็บไซต์ของบริษทั และผูบ้ริหำรไดม้ีกำร
พบปะกบันกัวิเครำะห์กำรลงทุนเป็นคร้ังครำวดว้ย  

 

mailto:mailbox@thaicentral.co.th
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4.3 บริษทัไดก้  ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษทัตอ้งรำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัให้

บริษทัทรำบทุกคร้ังรวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรเม่ือไดรั้บแต่งตั้งเขำ้เป็นกรรมกำร ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังแรกหลงัจำกกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกปีจะมีกำรแจง้เตือนถึงนโยบำย
ดงักล่ำวใหแ้ก่กรรมกำรทรำบเพื่อถือปฏิบติัต่อไป  

 
4.4 จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร บริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้

อยำ่งชดัเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคียงจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนั ค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัส ำหรับปี 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรแลว้ 

 
4.5 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษทัและสำรสนเทศ

ทำงกำรเงินท่ีปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ  ใชดุ้ลยพินิจอย่ำงระมดัระวงั และ
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและสำมำรถ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 โดยสำมำรถหำรำยละเอียดไดจ้ำกรำยงำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษทั 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดย

คณะกรรมกำรมีบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีตอ้งค ำนึงถึงหลกักำรตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษทั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยด ำเนินกำรอย่ำงซ่ือสัตย ์สุจ ริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ 
เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงโปร่งใส ก  ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อให้บริษทัสำมำรถเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในสำขำ

ต่ำงๆ และเพื่อเป็นกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรบริษทัไดก้  ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำร
ท่ีเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรอิสระซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งหมด กรรมกำรทุกท่ำนตอ้งมีคุณสมบติัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติม) พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยใน
คณะกรรมกำรจ ำนวนน้ีจะตอ้งมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คนและกรรมกำรจำกภำยนอกอีก 1 คน ปัจจุบัน
บริษทัมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่ำนซ่ึงคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

คณะกรรมกำรบริษทัมีจ  ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3 ท่ำน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 6 ท่ำน ซ่ึงในจ ำนวนน้ีเป็นกรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน

ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 
 
1. นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ   กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ    กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ    กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 
5. นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ  กรรมกำร 
6. นำยสุวิช สุวรุจิพร    กรรมกำร 
7. นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกุล   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรไดเ้ขำ้ฝึกอบรมหรือเขำ้ร่วมหลกัสูตร

พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำร 
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คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมไวล่้วงหนำ้
ทุกปี บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบไปยงักรรมกำรไม่
นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลำ 
3-4 ชัว่โมง ทั้งน้ี กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีกำรบนัทึกจดัท ำเป็นรำยงำน
กำรประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมกำรผำ่นกำรรับรองและจดัเก็บเพื่อผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้ 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
1. คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกนัก ำหนดวิสัยทัศน์ และให้ควำมเห็นชอบต่อ ภำรกิจ กลยุทธ ์

เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทัตลอดจนก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน
กลยทุธแ์ละงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงธุรกิจสูงสุดแก่บริษทั
และควำมมัง่คัง่สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้       

2. จดัใหม้ีระบบตรวจสอบภำยใน และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำร
บริษทัไดก้  ำหนดและแบ่งแยกหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติังำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำย
บริหำร มีกำรก ำหนดระดบัอ  ำนำจด ำเนินกำรแต่ละดำ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก ำหนดอ ำนำจทำงกำรเงินอย่ำง
ชดัเจน  

3. จดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

4. ก  ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษทั ควบคุม ก ำกบั ดูแล 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยก ำหนดใหม้ี
กำรรำย งำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัททุกเดือนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัไดต้ระหนกัถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก  ำหนดต่ำงๆ จึง
ไดก้  ำหนดใหฝ่้ำยบริหำรรำยงำนเร่ืองท่ีส ำคญัต่ำงๆ ของบริษทั เพื่อใหก้ำรด ำเนินกิจกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ  

5. พิจำรณำอนุมติัรำยกำรท่ีส ำคญั  เช่น โครงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์น 
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

6. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนให้ด  ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคุมของ
คณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ  ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยใน
ระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจ
นั้นๆ ได ้

7. พิจำรณำอนุมติั และ/หรือ ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงของบริษทัให้เป็นไปตำม
ประกำศ ขอ้ก ำหนด หรือ แนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561......46 /  

                                                                                                                                                                                              

8. พิจำรณำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ  มีเหตุผล และ
เป็นอิสระภำยใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใส และป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนโดย
ถือเป็นหนำ้ท่ีท่ีตอ้งหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน และ/หรือ ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอนัอำจ
ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์ 

 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท 
ช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซ่ึงมีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก . คือ นำยโยชิฮิโระ      

ทำมูระ หรือนำยจิโร่ นิชิยำม่ำ ลงลำยมือช่ือร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ  นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตรำส ำคญับริษทั 

 
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรไดเ้ขำ้ฝึกอบรมหรือเขำ้ร่วม

หลกัสูตรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำรโดยในปี 2561 มีกรรมกำรท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรมดงัน้ี 
1. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร ไดเ้ขำ้ฝึกอบรมในหลกัสูตร  Board that make a difference (BMD) 

8/2018 จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัมีจ  ำนวน 3 ท่ำน จำกคณะกรรมกำรบริษทั มีคุณสมบติัตำม

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ 39/2559 และประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2542 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำม
กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขำ้ด  ำรงต ำแหน่งต่อได ้ ส ำหรับปี 2561 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย 

1. นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกุล   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร   กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช   กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยนำยโอภำส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมกำรตรวจสอบผูม้ีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบ

ทำนงบกำรเงินของบริษทั  
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ในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ังดว้ยกนั รำยละเอียดกำรเขำ้ร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงัน้ี 

1. นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกุล    เขำ้ร่วมประชุม 5 คร้ัง 
2. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร   เขำ้ร่วมประชุม 5 คร้ัง 
3. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช   เขำ้ร่วมประชุม 5 คร้ัง 

 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้ส ำนกัตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย และข้อก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำในช่วงท่ีเหมำะสม 
7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัโดย

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูล้งนำม ครอบคลุมถึงสำรสนเทศต่อไปน้ี 
7.1 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
7.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเด็นดงัน้ี 

1) ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
2) ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
3) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) ควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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6) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ี 

7) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและ
ควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

8. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย 
 
บริษทัมีส ำนกัตรวจสอบภำยใน มีสำยบงัคบับญัชำข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้

เกิดควำมอิสระในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสำยงำนต่ำงๆ โดยส ำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีสอบทำน
ควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลต่ำงๆ รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยใน พร้อมทั้งวำงแผนกำรตรวจสอบและติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมแผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ำร
ด ำเนินของบริษทั เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีนำยไพฑูรย ์อินอุทยั เป็น
ผูจ้ดักำรทัว่ไป มีหนำ้ท่ีก  ำกบัดูแลส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

 
บริษทัมีคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรกิจกำรภำยในบริษทั คณะกรรมกำร

บริหำรประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจ ำนวน 8 ท่ำน (โปรดดูหนำ้ 31 ขอ้ 8.2) 
 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
1. บริหำรจดักำรงำนต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมติัใน

เร่ืองส ำคญัๆ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวอ้ยำ่งชดัเจนในตำรำงอ  ำนำจอนุมติัในเร่ืองต่ำงๆ เช่นกำรจดัซ้ือ กำรผลิตและ
กำรจัดจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี บีญชีและกำรเงิน ทรัพยำกรบุคคล ตำมแผนงำนหรืองบประมำณท่ีได้รับอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งเคร่งครัด ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัและผู ้
ถือหุน้อยำ่งดีท่ีสุด 

2. ใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ในกำร
ตดัสินใจในประเด็นท่ีส ำคญัต่อกลยทุธอ์งคก์รและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บับริษทั  

3. กลัน่กรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 
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การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ ทั้งน้ีมีกำรแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีระหว่ำงกนัอยำ่งชดัเจน ส ำหรับกำรอนุมติัรำยกำรท่ีมีควำมส ำคญั บริษทั
ไดมี้กำรก ำหนดล ำดบัขั้นในกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทั ในรูปเล่มท่ีชดัเจน นอกจำกน้ี ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก  ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำน ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถซักถำม
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ในเร่ืองท่ีเป็นสำระส ำคญัได ้

 
9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัต ิ
 
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัเป็นคณะกรรมกำรท่ีถูกจดัตั้งข้ึนตำมกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบติัของ

บริษทั (Compliance Program) เพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำเน้ือหำและก ำกบัดูแลกำรใชป้ระมวลระเบียบปฏิบติั
และจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซ่ึงเป็นเป็นหลกัปฏิบติัพ้ืนฐำนท่ีครอบคลุมและก ำกบักำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั 

ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมมีผลบงัคบัต่อบริษทั กรรมกำร และพนักงำนบริษทัทุกคน 
ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัท่ีก  ำหนดไวใ้นประมวลอย่ำงเคร่งครัด หลกัปฏิบติัของประมวลระเบียบปฏิบติัและ
จริยธรรมจะอิงกับหลกัคุณธรรม จริยธรรมและหลกัควำมสุจริต มีจุด มุ่งหมำยให้พนักงำนบริษัทยึดมัน่ใน
มำตรฐำนทำงจริยธรรมในระดบัสูงและป้องกนัมิใหม้ีกำรกระท ำท่ีผดิกฎหมำยหรือผิดต่อนโยบำยของบริษทั อนั
เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไป ทั้งยงัจะส่งเสริมให้บริษทัมีกำรเติบโตอย่ำงมัน่คง
และย ัง่ยนือีกดว้ย เน้ือหำในประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอนัไดแ้ก่ พนักงำนของบริษทั 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ทรัพยสิ์นและขอ้มูลของบริษทั พนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีท่ีจะตอ้งศึกษำและท ำควำม
เขำ้ใจในเน้ือหำ และน ำไปใชป้ฏิบติัในกำรท ำงำน รวมถึงตอ้งสอดส่องดูแลกำรกระท ำท่ีขดัต่อประมวลระเบียบ
ปฏิบติัและจริยธรรมดว้ย  

คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัประกอบไปดว้ย  
1. กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  เป็นประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั 
2. เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั 
3. หวัหนำ้ส ำนกักฎหมำย  เป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ 
1. วำงแผนกำรใชแ้ละปฏิบติัตำมประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

และใหค้วำมรู้เก่ียวกบัประมวลดงักล่ำว รวมถึงพิจำรณำและอนุมติัแผนกำรใชแ้ละปฏิบติัตำมประมวลดงักล่ำว
ตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเสนอมำ 
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2. จัดตั้งและดูแลรักษำเครือข่ำยส่ือสำรฉุกเฉินเพ่ือใช้ในกรณีท่ีเกิดกำรกระท ำท่ีมิชอบด้วย

กฎหมำยหรือฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงกำรละเมิดนโยบำยของบริษทั หรือกำรกระท ำใดๆ ท่ีสงสัยว่ำจะเป็นกำร
ละเมิดกฎหรือระเบียบบริษทั 

3. จดัใหม้ีทีมงำนสอบสวนตำมควำมจ ำเป็นเพื่อคน้หำขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบักำรกระท ำท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำยหรือกำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบของบริษทั และพิจำรณำว่ำกำรฝ่ำฝืนหรือกำรละเมิดดงักล่ำวควรจะมีกำร
ลงโทษทำงวินัยหรือไม่ รวมถึงน ำเสนอมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อจดักำรกรณีดงักล่ำว รวมถึงเพื่อป้องกนักรณี
ดงักล่ำวท่ีอำจเกิดข้ึนอีกในอนำคต 

4. ช้ีแจงและอบรมพนกังำนบริษทัให้เขำ้ใจและตระหนักถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตน
ตำมประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรม 

 
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงข้ึนเพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัใหเ้ป็นรูปธรรมและสำมำรถ
สนบัสนุนกำรตดัสินใจของบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงลดควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน
อนำคต โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดน้ ำหลกักำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์ร (Enterprise Risk 
Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัจดทะเบียนมำปรับใชใ้นบริษทั  
  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปด้วย 
1. ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 
2. ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่, เจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร

ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. หวัหนำ้ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมดีงันี ้
1. ก  ำหนดนโยบำยและเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
2. จดัใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงและก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ง

องคก์ร 
3. สอบทำนควำมเส่ียงและมำตรกำรในกำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงซ่ึงประเมินโดยเจำ้ของควำมเส่ียง 

และใหค้  ำแนะน ำเพื่อกำรปรับปรุง 
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4. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร รวมถึง

ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 
5. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึง

ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทั เพื่อด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัหน่วยงำน โดย
มีส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นผูป้ระสำนงำนและสนบัสนุน 

 
 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 9.3.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 
  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมกำรของบริษทัจะถูกเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจ  ำนวน

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร โดยในคณะกรรมกำรจ ำนวนน้ีจะตอ้งมีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 2 คนและกรรมกำรจำกภำยนอก
อีก 1 คน  

บริษทัก ำหนดใหก้ำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นกำรลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดย
มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรคือ  

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือคูณดว้ยกรรมกำรท่ีจะเลือกตั้ง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อย
เพียงใดก็ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำ
จ  ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด        

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหค้ณะกรรมกำรของบริษทัพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ และ
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมกำรของบริษัทข้ึนใหม่ตำมวิธีกำรข้ำงตน้ โดยกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งอำจไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่ได ้และใหก้รรมกำรชุดเดิมรักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษทัต่อไปพลำงก่อนเท่ำท่ี
จ  ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเขำ้รับหนำ้ท่ี         
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นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัจะพน้จำกต ำแหน่งไดห้ำกกรรมกำรตำย ลำออก ขำดคุณสมบติัหรือมี

ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั หรือมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำมพระรำช
บญัติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ในกรณีท่ีมีต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุขำ้งตน้ ขอ้บงัคบั
บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 
พระรำชบญัญติัมหำชน พ.ศ. 2535 เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระ
ของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียง
เท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน   

ขอ้บงัคบับริษทัยงัก  ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมำรถถอดถอนกรรมกำรบริษทัได ้โดยลงมติให้
กรรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ
จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 

การสรรหากรรมการ 
 

เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัว่ำงลงจำกกำรลำออกจำกต ำแหน่งหรือตำมวำระหรือเหตุอ่ืนใด 
คณะกรรมกำรบริษทัจะสรรหำบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมีควำมเหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ลงมติอนุมติัแลว้แต่กรณีตำมท่ีขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด บริษทัไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ 

เมื่อมีกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ บริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่โดยจดัรวบรวม
ขอ้มูล กฎ ระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของบริษทั รวมถึงหนำ้ท่ีตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัในกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียน และให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผูบ้รรยำยให้แก่กรรมกำรใหม่ได้
รับทรำบ 

 
9.3.2 กรรมการอสิระ 

 
หลกัเกณฑ์ในกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระมิได้ผ่ำนขั้นตอนของ

คณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกบริษทัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ แต่เป็นกำรสรรหำโดยกำรพิจำรณำ
ร่วมกนัของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ข) พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ข) และ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ  39/2559 รวมถึงประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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9.3.3 คณะกรรมการบริหาร 
 
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 
  คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหลงัจำกกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีซ่ึงจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี บุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะไดรั้บกำร
คดัสรรจำก คณะกรรมกำรบริษทั พนักงำนระดบัผูฝ่้ำยจดักำรอำวุโสของบริษทัหรือบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในกรณีท่ีต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรว่ำงลง ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรจะเสนอช่ือผูท่ี้เหมำะสมให้
คณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งท่ีว่ำงลง ซ่ึงจะด ำรงต ำแหน่งไดเ้ท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรเดิมท่ีตนแทน 
 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 ส ำหรับกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บริษทัไดส่้งตวัแทนของบริษทัเขำ้
ไปด ำรงต ำแหน่งในฐำนะกรรมกำร ทั้งน้ี เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ซ่ึงตวัแทนของบริษทัไดมี้ส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดนโยบำยและตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจกรณีท่ีส ำคญั และยงัคอยดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ เช่น ประกำศของ ก.ล.ต. และประกำศของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไม่ว่ำจะ
เป็นในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล รำยกำรระหว่ำงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น เป็นตน้ เพื่อให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันกับบริษัท นอกจำกน้ี ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมยงัใชร้ะบบบัญชีมำตรฐำน
เดียวกนักบับริษทัเพื่อใชจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  
 บริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทั เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกนักำรใช้
ขอ้มูลภำยในโดยไม่ชอบซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำ 
กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำนบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่ำน จะไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 5.1 บริษทัไดจ้ดัท ำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบติัของบริษทั และประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมซ่ึง
มีหวัขอ้ขอ้มูลบริษทัและกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยอำศยัข่ำววงในก ำหนดอยู่และจดัให้มีกำรอบรมประจ ำปีใน
หวัขอ้ดงักล่ำวใหแ้ก่กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทุกท่ำน โดยทุกท่ำนจะตอ้งลงลำยมือช่ือรับทรำบไวเ้ป็น
หลกัฐำน บุคคลเหล่ำน้ีจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลซ่ึงตนไดรั้บทรำบจำกกำรปฏิบติังำนเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั
โดยไม่ชอบ  
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 5.2 ส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละ
รำยงำนต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย  ์และ
ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และก ำหนดห้ำมไม่ให้กรรมกำร และผูบ้ริหำร น ำขอ้มูลภำยในท่ีมีสำระส ำคญัของ
บริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช ้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงรวมถึงกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของบริษทั โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งงดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลำ 30 วนั ก่อน
กำรเปิดเผยงบกำรเงินรวมถึงขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัใหแ้ก่สำธำรณชน 
 5.3 ส ำหรับบริษทัยอ่ยของบริษทัก็ตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบปฏิบติัของบริษทั และประมวลระเบียบปฏิบติั
และจริยธรรมดว้ย โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัไดน้ ำหลกักำรดงักล่ำวไปประกำศเป็นระเบียบภำยในของตนเอง 
 
 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นำยมนูญ มนูสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4292 (เป็นผูล้งลำยมือช่ือใน
งบกำรเงินของบริษทัประจ ำปี 2558 2559 2560 และ 2561) และ/หรือนำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 4301 (ไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) และ/หรือ นำยชูพงษ์ สุรชุติกำล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4325 (ไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) แห่ง ส ำนักงำน ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ 
ไชยยศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2561 โดยมีค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
1. ค่ำสอบบญัชี 

                                   
รอบปีบญัชี 2561 หน่วย:บำท 

ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
งบกำรเงินรวมประจ ำปี 

1,480,000.- 

ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
งบกำรเงินรวมรำยไตรมำส 

290,000.- 

 รวมค่ำสอบบญัชี 2,350,000.- 
 
 2. ค่ำบริกำรอ่ืน 
     ไม่มี   
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส ำคญัท่ีทัว่โลกก ำลงั
ใหค้วำมสนใจโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในภำคธุรกิจ ดว้ยเลง็เห็นว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อ
สงัคมและ ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้CSR จึงกลำยเป็น เร่ืองท่ีทุกฝ่ำยตอ้งให้ควำมส ำคญั ไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร  เพื่อหวงัผลทำงกำรตลำด หรือเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหำทำงธุรกิจให้ไดรั้บกำรยอมรับ
จำกสงัคม แต่ CSR ในปัจจุบนัก  ำลงัทวีควำมส ำคญัและกลำยเป็น “แนวคิดและวิธีกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ” เพื่อ
พฒันำกำรด ำเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภำพ ลดควำมเส่ียง และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมถึงพฒันำห่วง
โซ่มูลค่ำ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 

บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี  จ  ำกดั (มหำชน)  มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น “ท่ีหน่ึงในใจเกษตรกร” โดยหวงัว่ำจะ
เป็นทำงเลือกอนัดบัแรกของเกษตรกร ดว้ยกำรส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพเพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภำพและ
ผลผลิตในกำรเพำะปลูก  และยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบัผูม้ีส่วนได้เสียผ่ำนกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือยกระดบัคุณภำพชีวิต สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนฉบบัควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือรำยงำนกิจกรรมควำมรับผดิชอบต่อสงัคมใหส้ำธำรณชนรับทรำบ  

 
วสัิยทัศน์ของบริษัท 
 

ที่หนึ่งในใจเกษตรกร 
“เรำมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นทำงเลือกอนัดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยกำรส่งมอบ

ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก” 
 

พนัธกจิของบริษัท 
 

1.มุ่งมัน่สร้างคุณค่า  
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆใหก้บัเกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ี

เหนือกว่ำ ซ่ึงจะถูกคิดค้นและพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกำรเพำะปลูก กำรบริกำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยงัเกษตรกรทัว่ทั้ งภูมิภำคอำเซียน และจะขยำยรูปแบบเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 
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2.พฒันาคนของเรา  
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคนของเรำโดยกำรให้โอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีพนักงำน

ช่วยกนัส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกนั เรำจะพฒันำองค์กรของเรำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรับมือกบักำรเปล่ียนแปลง
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 

3.เอาใจใส่ต่อสังคม  
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะท ำใหก้ระบวนกำรทำงธุรกิจของเรำเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีควำมย ัง่ยนื และสร้ำงอิทธิพล

เชิงบวกต่อสงัคม โดยกำรน ำเอำแนวคิดกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมและกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนมำใชร่้วมกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของเรำ 

 
ทิศทางสู่ความยัง่ยืน 

“กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่เกษตรกร เพ่ือส่งมอบคุณค่ำทำงกำรเกษตรท่ีย ัง่ยืน” ถือเป็นค ำมัน่สัญญำ
ท่ีบริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญัและถือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ  

 กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตกร จ  ำเป็นตอ้งอำศยัปัจจยัหลำยดำ้น ในฐำนะผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็น
สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรเกษตร  บริษทัจึงมีควำมรับผดิชอบท่ีจะตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ  ควบคุมสินคำ้
ให้ไดม้ำตรฐำนสูง  คิดคน้และพฒันำผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง  ตลอดจนให้ค  ำปรึกษำในกำรใช้สินคำ้ท่ีถูกตอ้ง 
ปลอดภยัแก่เกษตกร เพ่ือสนบัสนุนกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร  ให้เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเต็มประสิทธิภำพ 
และสำมำรถส่งมอบสินคำ้ทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณค่ำและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค นอกจำกน้ีบริษทัยงัไม่ละเลยท่ีจะ
ดูแลชุมชนและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอำจไดรั้บผลกระทบจำกกิจกรรมของบริษทั โดยกำรลดมลภำวะ ประหยดัพลงังำน 
พร้อมทั้งพฒันำชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นกำรพ่ึงพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั ระหว่ำงบริษัทและชุมชนซ่ึง
สำมำรถน ำไปสู่กำรเติบโตท่ีย ัง่ยนืไดใ้นอนำคต 

 
กรอบการรายงาน 

เน้ือหำควำมรับผิดชอบต่อสังคมน้ีได้จดัท ำข้ึนตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำมย ัง่ยืน ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอำศยักรอบกำรรำยงำน CSR บูรณำกำรประจ ำปี (Integrated CSR Reporting 
Framework) จดัท ำโดยสถำบนัไทยพฒัน์ ทั้งน้ีเน้ือหำของรำยงำนจะครอบคลุมเฉพำะกิจกรรมของ บริษทั ไทย
เซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ไม่รวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกจิของบริษัท 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีคุณภำพสูงโดยมีก  ำลงักำรผลิต 1.2 

ลำ้นเมตริกตนัต่อปี 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ และอำจไดรั้บประโยชน์หรือ

ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัดว้ย จึงถือเป็นหน้ำท่ีของบริษทัท่ีจะตอ้งควบคุมดูแลกิจกรรมของ
บริษทัเพ่ือเสริมสร้ำงผลประโยชน์และลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนใหไ้ดม้ำกท่ีสุด ผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัเป็นส่วนส ำคญั
ส ำหรับกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน   โดยบริษัทจะประเมินควำมเส่ียงของกิจกรรมและติดตำม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  ตลอดจนส ำรวจควำมต้องกำรของผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้จึงก  ำหนดกลยุทธ ์
นโยบำย แนวทำงปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ  

บริษทัไดจ้ดัประเภทของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัออกไดเ้ป็นกลุ่มต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. พนกังำนของบริษทั เป็นผูป้ฏิบติัและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแนวนโยบำยของบริษทั ประโยชน์หรือ
ผลกระทบท่ีอำจไดรั้บไดแ้ก่ ค่ำจำ้งสวสัดิกำรต่ำงๆ หน้ำท่ีกำรงำน กำรฝึกอบรมควำมรู้ต่ำงๆ สภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน 

2. ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน เป็นผูช้  ำระเงินซ้ือหุ้นของบริษทัจึงมีส่วนไดเ้สียข้ึนอยู่กบัผลประกอบกำรของ
บริษทัดว้ย ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจไดรั้บไดแ้ก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นท่ีตนถือในรูปต่ำงๆ เช่น เงิน
ปันผล ผลก ำไรขำดทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผย 

3. เกษตรกร เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยตรงจำกกำรอุปโภคสินคำ้ของบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจ
ได้รับได้แก่ คุณภำพของสินค้ำและบริกำร กำรเปิดเผยข้อมูลของสินคำ้ กำรให้ค  ำปรึกษำแก่ลูกค้ำ กำรรักษำ
ควำมลบัของลูกคำ้ บริกำรหลงักำรขำย 

4. ผูแ้ทนจ ำหน่ำย เป็นผูม้ีควำมส ำคญัในกำรกระจำยสินคำ้ให้กบัเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบท่ี
อำจไดรั้บคือ ส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ กำรจดัเตรียมและขนถ่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ผูแ้ทนจ ำหน่ำย กำรส่งเสริม
และสนบัสนุนทำงกำรตลำด กำรรับประกนัสินคำ้ในกรณีสินคำ้มีควำมช ำรุดบกพร่อง 

5. คู่คำ้ ผูจ้ดัหำ เป็นผูท่ี้มีบทบำทในห่วงโซ่อุปทำน เช่นกำรจดัหำวตัถุดิบ หรือเป็นผูรั้บจำ้งหรือให้บริกำร
แก่บริษทัในงำนหรือโครงกำรใดๆ ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจไดรั้บไดแ้ก่ รำคำวตัถุดิบในกำรจดัซ้ือจดัหำ 
กำรประมูลงำนหรือโครงกำรของบริษทั กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีควำมรู้หรือประสบกำรณ์  

6. คู่แข่ง เป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในดำ้นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และกำรแข่งขนั ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจ
ไดรั้บไดแ้ก่ กำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำย กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใสและมีจริยธรรม 

7. เจำ้หน้ี เก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยเป็นผูท่ี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน
ไดแ้ก่ กำรช ำระหน้ีสินตรงต่อเวลำรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดต้กลงกนัไว ้

8. ชุมชนแวดลอ้ม เก่ียวขอ้งกบับริษทัเน่ืองจำกอำจไดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิต 
เช่น มลภำวะจำกกระบวนกำรผลิตต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรจำ้งแรงงำนในชุมชน กำรอุดหนุนสินคำ้พ้ืนบำ้นในชุมชน 
กำรพฒันำชุมชนในดำ้นต่ำงๆ  
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ประเด็นที่ส าคญัและมุ่งเน้นในการด าเนินความรับผดิชอบสังคม 
 จำกกำรวิเครำะห์ผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยพิจำรณำจำกประเด็นท่ีมีควำมส ำคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียและประเด็นท่ี
มีควำมส ำคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไดก้  ำหนดประเด็นท่ีส ำคญัและมุ่งเนน้ดงัน้ี 

- กำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ 
- กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- กำรปฏิบติัต่อแรงงำนและกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยข์องบริษทั 
- กำรใหข้อ้มูลควำมรู้ท่ีถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑใ์หแ้ก่เกษตรกร 

จำกนั้นบริษทัก็ไดด้  ำเนินกิจกรรมควำมรับผดิชอบต่อสงัคมโดยมุ่งเนน้ไปตำมประเด็นขำ้งตน้เป็นส ำคญั 
 
ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  สังคม  และส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัไดร้วบรวมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจดัเป็นควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  สงัคม  และส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า 

บริษัทมีนโยบำยเน้นกำรผลิตสินค้ำท่ีมีคุณภำพสูง  ได้มำตรฐำน เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจและ
เช่ือมัน่ในคุณภำพสินคำ้ของบริษทัว่ำเป็น “ปุ๋ยเต็มสูตร” กำรท่ีปุ๋ยมีคุณภำพดีจะส่งผลใหป้ริมำณผลผลิตทำงเกษตร
เพ่ิม เกษตรกรก็จะมีรำยไดเ้พ่ิมมำกข้ึนและช่วยยกระดบัควำมเป็นอยูข่องเกษตรกรใหดี้ข้ึน 

- ในสำยกำรผลิต บริษทัจดัให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของวตัถุดิบและสินคำ้ท่ีผ่ำนสำยกำรผลิตอย่ำง
เขม้งวด โดยจะมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพของปุ๋ย 3 ช่วงดว้ยกนั เร่ิมจำก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมำณธำตุอำหำรของ
วตัถุดิบก่อนส่งเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต ช่วงท่ี 2 สุ่มตรวจปริมำณธำตุอำหำรระหว่ำงท่ีปุ๋ยผลิตส ำเร็จผ่ำนสำยพำน
กำรผลิต และช่วงท่ี 3 สุ่มตรวจระหว่ำงท่ีปุ๋ยผลิตส ำเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภณัฑ ์ในกำรสุ่มตรวจธำตุอำหำรในแต่ละ
ช่วงนั้น พนักงำนบริษัทจะสุ่มเก็บตวัอย่ำงของปุ๋ยทุกๆ 15 นำทีจำกสำยพำนล ำเลียงจนครบ 8 คร้ัง (หรือทุก 2 
ชัว่โมง) ตัวอย่ำงท่ีเก็บได้จะถูกส่งไปท่ีห้องปฏิบัติกำรของบริษัทเพื่อวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร หำกพบว่ำ
ตัวอย่ำงท่ีสุ่มตรวจมีปริมำณธำตุอำหำรไม่ได้ตำมมำตรฐำน ปุ๋ยท่ีผลิตในช่วงดังกล่ำวจะถูกแยกออกจำก
สำยกำรผลิตและน ำไปผำ่นกระบวนกำรผลิตใหม่ วิธีกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ของบริษทัน้ีจดัว่ำมีมำตรฐำนใน
กำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ท่ีสูงมำกในอุตสำหกรรมกำรผลิตปุ๋ย 

- บริษทัไดจ้ัดตั้งห้องปฏิบติักำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณภำพของปุ๋ยข้ึนท่ีโรงงำนพระสมุทรเจดียแ์ละ
โรงงำนนครหลวง โดยมีควำมทนัสมยัและมีประสิทธิภำพควำมแม่นย  ำในกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรของปุ๋ยเคมีสูง 
หอ้งปฏิบติักำรของบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์
ปุ๋ยเคมีจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีจึงมัน่ใจไดว้่ำปุ๋ยเคมีท่ีผำ่นกำรวิเครำะห์
จำกหอ้งปฎิบติักำรของบริษทัจะมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม  ปัจจุบนัหอ้งปฏิบติักำรของบริษทัไดรั้บ
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กำรรับรองเป็นหอ้งปฏิบติักำรวิเครำะห์ปุ๋ยจำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงปุ๋ยเคมีท่ีผ่ำน
กำรวิเครำะห์จำกหอ้งปฏิบติักำรสำมำรถน ำไปข้ึนทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ  ำหน่ำยได ้

 
2. การปรับปรุงกระบวนการผลติ 

 
บริษทัไดด้  ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบขนส่งภำยในโรงงำนนครหลวงและโรงงำนพระสมุทรเจดียใ์น

ขั้นตอนกำรล ำเลียงสินคำ้ผลิตส ำเร็จเขำ้สู่โกดงัและกำรขนถ่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้หรือผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
- ส ำหรับโรงงำนนครหลวง บริษทัไดติ้ดตั้งระบบ Palletizer ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชแ้ผ่น Pallet รถยกและ

สำยพำนล ำเลียงในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซ่ึงเป็นกำรใชแ้รงงำนคน
และรถบรรทุกเคล่ือนยำ้ยสินคำ้เป็นหลกั กำรปรับปรุงระบบดงักล่ำวสำมำรถเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรจ่ำยสินคำ้
ใหก้บัลูกคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดีซ่ึงโดยปกติในฤดูจ ำหน่ำยปุ๋ยลูกคำ้จะใชเ้วลำเฉล่ียในกำรรอรับสินคำ้ประมำณ 6 ชัว่โมง 
โดยมีระยะเวลำเฉล่ียในขนสินคำ้ข้ึนรถบรรทุก 2.5 นำทีต่อตนัไม่รวมเวลำเคล่ือนยำ้ยรถบรรทุกไปตำมจุดจ่ำย
สินคำ้แต่ละสูตร เมื่อได้ด  ำเนินโครงกำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถลดระยะเวลำเฉล่ียในกำรรอรับสินค้ำลงเหลือ
ประมำณ 2.30 ชัว่โมง และระยะเวลำเฉล่ียในกำรขนสินคำ้ข้ึนรถบรรทุกลดลงเหลือ 1.75 นำทีต่อตนัโดยลูกคำ้ไม่
ตอ้งเคล่ือนยำ้ยรถบรรทุกเน่ืองจำกสำมำรถขนสินคำ้ทุกสูตรไดท่ี้จุดเดียว โครงกำรน้ีจึงสำมำรถช่วยให้ลูกคำ้ลด
เวลำในกำรขนส่งสินคำ้ภำยในโรงงำนลงไดถึ้งกว่ำร้อยละ 30 

-ส ำหรับโรงงำนพระประแดงบริษทัไดม้ีกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรล ำเลียงสินคำ้เขำ้สู่โกดงัและกำร
ขนถ่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยไดเ้ลือกติดตั้งระบบ P-Sling ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชเ้ชือกสลิงเยบ็ติดกบัผำ้ใบเป็นอุปกรณ์
ในกำรบรรจุกระสอบเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดค้ร้ังละ 2 เมตริกตนั จ่ำยผำ่นเคร่ืองจ่ำย จำกกำรวดัประสิทธิภำพผำ่นมำ 1 
ปี พบว่ำช่วยลดระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินคำ้ได ้จำกเดิมระยะเวลำเฉล่ียในกำรขนสินคำ้ข้ึนรถบรรทุก 2.7 นำที
ต่อเมตริกตนัลงเหลือ 1.2 นำทีต่อเมตริกตนั ดว้ยวิธีกำรจ่ำยดว้ยระบบ P-sling น้ีเรำสำมำรถลดเวลำลงในกำรขน
ถ่ำยสินคำ้ไดถึ้ง 55.6% 

 
3. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
- บริษทัไดส้ร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซ่ึงเป็นโครงกำรผลิต

พลงังำนไฟฟ้ำร่วมกบัพลงังำนควำมร้อนท่ีโรงงำนพระประแดงโดยโรงงำนไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมจะผลิต
กระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ในโรงงำน หำกมีกระแสไฟฟ้ำเหลือจำกกำรใช้ก็จะขำยให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง ใน
กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำนอกจำกจะไดก้ระแสไฟฟ้ำแลว้ ยงัจะไดพ้ลงังำนควำมร้อนซ่ึงสำมำรถน ำไปใชใ้น
กระบวนกำรผลิตปุ๋ยเคมีไดอี้กดว้ย โดยปกติในกระบวนกำรผลิต โรงงำนจะตอ้งผลิตพลงังำนควำมร้อนเพื่อใชใ้น
กระบวนกำรผลิตปุ๋ยเคมีโดยใชก้๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงอยูแ่ลว้ เม่ือมีโรงงำนโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม 
โรงงำนสำมำรถใชก้๊ำซธรรมชำตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้ำเพ่ือใชภ้ำยในโรงงำนและส่งขำย รวมทั้งยงัไดพ้ลงังำน
ควำมร้อนมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอีกดว้ย โครงกำรน้ีจึงเป็นกำรลดกำรใชพ้ลงังำนและประหยดัค่ำใชจ่้ำยได้
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เป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ีโครงกำรยงัสำมำรถท ำรำยไดใ้ห้แก่บริษัทจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง  
บริษทัเร่ิมเดินเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมตั้งแต่ปลำยปี 2556  

- บริษทัไดด้  ำเนินโครงกำรควบคุมคุณภำพของอำกำศบริเวณโรงงำนพระประดงและโรงงำนนครหลวง 
ในกระบวนกำรล ำเลียงวตัถุดิบหรือสินค้ำส ำเร็จเขำ้สู่โรงงำนจะอำจจะท ำให้เกิดฝุ่ นละอองขนำดเล็กซ่ึงอำจมี
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียงและยงัเป็นกำรสูญเสียวตัถุดิบจ ำนวนหน่ึงดว้ย บริษทัไดด้  ำเนินกำร
ติดตั้งเคร่ืองก ำจดัฝุ่ นท่ีเรียกว่ำระบบ Cyclone ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชก้ำรหมุนวนของอำกำศเพื่อให้ฝุ่ นตกตะกอนลง
ดำ้นล่ำง ซ่ึงหลงัจำกด ำเนินกำรติดตั้งระบบดงักล่ำวแลว้ สภำพอำกำศบริเวณโรงงำนมีฝุ่ นอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
บริษทัยงัไดติ้ดตั้งระบบก ำจดัฝุ่ นละอองเพ่ิมเติมดว้ยระบบ Scrubber Tank ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชน้ ้ ำจบัละอองฝุ่ น ท ำ
ใหส้ำมำรถก ำจดัฝุ่ นท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 20 ไมครอนได ้นอกจำกน้ีท่ีโรงงำนนครหลวง บริษทัไดจ้ดัท ำป้ำยแสดง
คุณภำพอำกำศติดตั้งไวบ้ริเวณท่ำเรือโรงงำนนครหลวง โดยจะท ำกำรตรวจติดตำมคุณภำพอำกำศเป็นประจ ำทุก
วนัและแสดงผลท่ีวดัไดบ้นป้ำยดิจิตอล เพื่อเป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ชุมชนท่ีอำศยัโดยรอบไดท้รำบตำมหลกั
ธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม  

- บริษทัด ำเนินกำรโครงกำรคดัแยกขยะ โครงกำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรณรงคใ์หพ้นักงำนท ำกำรคดัแยก
ขยะภำยในโรงงำนก่อนจะน ำไปท้ิง โดยบริษทัจะรับซ้ือขยะท่ีสำมำรถน ำไปรีไซเคิลไดต้ำมรำคำท่ีก  ำหนดไว ้
จำกนั้นขยะดงักล่ำวก็จะถูกขำยใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคลอ้งกบักิจกรรม “เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน” ท่ี
บริษัทจดัข้ึน เงินจำกกำรขำยขยะรีไซเคิลให้แก่ผูรั้บซ้ือก็จะน ำมำหมุนเวียนรับซ้ือขยะจำกพนักงำนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรต่อไป นอกจำกน้ี บริษัทได้เปล่ียนและจดัวำงภำชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมำะสมและ
เพียงพอต่อปริมำณขยะในโรงงำน จำกผลกำรด ำเนินโครงกำรพบว่ำโรงงำนพระประแดงมีขยะรีไซเคิลท่ีขำย
ใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือจ ำนวน 9.3 ตนั  โรงงำนนครหลวงสำมำรถลดกำรก ำจดัขยะทัว่ไปในปีท่ีผำ่นมำไดก้ว่ำ 5 ตนัหรือคิด
เป็นร้อยละ 4.2 ของจ ำนวนปริมำณขยะท่ีตอ้งก  ำจดั และสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนขยะรีไซเคิลท่ีขำยใหก้บัผูรั้บซ้ือในปีท่ี
ผำ่นมำไดก้ว่ำ 21 ตนัหรือร้อยละ 24 ของจ ำนวนขยะรีไซเคิลท่ีจ  ำหน่ำยได ้โครงกำรน้ีมีส่วนช่วยลดปริมำณขยะท่ี
อำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรก ำจดัขยะ เพ่ิมรำยไดจ้ำกกำรขำยขยะรีไซเคิลและยงัช่วยปลูก
จิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

- โรงงำนพระประแดงและโรงงำนนครหลวงของบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน   ISO 14001 : 2015 
ซ่ึงเป็นมำตรฐำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) ท่ีไดรั้บกำรยอมรับมำกท่ีสุด
จำกหน่วยงำนและองคก์รทัว่โลก โดยเป็นกำรจดักำรทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกบักำรพฒันำธุรกิจ และ
เน้นเร่ืองของกำรป้องกนัมลพิษและรักษำส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตในธุรกิจไดด้้วย นอกจำกน้ีโรงงำนทั้งสองยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน OHSAS 
18001:2007 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนอุตสำหกรรมท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยั และควำม
ปลอดภัยขององค์กรและพฒันำปรับปรุงระบบให้ดียิ่งข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองในดำ้นต่ำงๆ ได้แก่ ลดควำมเส่ียงต่อ
อนัตรำยและอุบติัเหตุต่ำงๆของพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของธุรกิจให้เกิดควำมปลอดภยั 
และช่วยสร้ำงภำพพจน์ควำมรับผดิชอบขององคก์รต่อพนกังำนภำยในองคก์ร ต่อองคก์รเองและต่อสงัคม 
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 
- บริษทัค ำนึงถึงควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนของพนักงำนเป็นส ำคญั จึงไดม้ีกำรจดัท ำขอ้แนะน ำกำร

ปฏิบติังำน (Work Instruction) ข้ึนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนโดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัไม่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนท่ีก  ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม บริษทัมีกำรจดัอบรมควำมปลอดภยัให้แก่พนักงำนเป็นระยะๆ 
โดยเชิญวิทยำกรผูม้ีควำมรู้จำกภำยนอกมำเป็นผูบ้รรยำยในหัวขอ้ต่ำงๆ บริษทัยงัไดเ้ก็บสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน
ภำยในโรงงำนของบริษทั รวมถึงอตัรำกำรบำดเจ็บเน่ืองจำกกำรท ำงำนซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
ในปี 2561 เกิดอุบติัเหตุภำยในโรงงำนทั้งส้ิน 18 คร้ัง มีพนักงำนและผูรั้บเหมำได้รับบำดเจ็บ 7 คน หยุดงำน
รวมกนั 309 วนั คิดเป็นอตัรำควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ (IFR) 2.88 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง และอตัรำควำมรุนแรงของกำร
บำดเจ็บ (ISR) 127.20 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง 

-แยกเป็นโรงงำนนครหลวง  มีพนกังำนและผูรั้บเหมำไดรั้บบำดเจ็บ 3  คน  หยดุงำนรวมกนั 2 วนั คิดเป็น
อตัรำควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ (IFR) 2.35 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง และอตัรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 1.57 ต่อ
หน่ึงลำ้นชัว่โมง 

-โรงงำนพระประแดงมีพนักงำนและผูรั้บเหมำไดรั้บบำดเจ็บ 4  คน  หยุดงำนรวมกนั 307 วนั คิดเป็น
อตัรำควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ (IFR) 6.95 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง และอตัรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 266.56 ต่อ
หน่ึงลำ้นชัว่โมง 

ในกำรน้ี ทุกวนัก่อนเร่ิมปฏิบติังำน จะมีช่วง Safety Talk ประมำณ 10 นำที ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีหัวหน้ำงำน
แต่ละหน่วยงำนพูดคุยกบัพนักงำนในสำยงำนของตนเก่ียวกบัเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนรวมถึงข่ำวสำร
อ่ืนๆ ท่ีน่ำสนใจ ในกำรปฏิบติังำน   เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนจะมีกำรสอบสวนถึงอุบติัเหตุเพ่ือจดัท ำรำยงำนและเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่อปรับปรุงมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัให้มำกข้ึน บริษทัยงัเก็บสถิติกำรเจ็บป่วยของพนักงำนเน่ืองจำกกำรท ำงำนไวเ้พ่ือปรับปรุงมำตรกำร
ควำมปลอดภยัของพนกังำนอีกดว้ย  
  - บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยข์องบริษัท บริษัทเช่ือว่ำกิจกำรของบริษัทจะ
เจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนไดน้ั้นบุคคลำกรของบริษทัจะตอ้งมีคุณภำพ ในกำรน้ีบริษทัจึงมีนโยบำยในกำรพฒันำ
ทกัษะในดำ้นต่ำงๆ ของพนกังำนผำ่นกำรฝึกอบรมในหวัขอ้ต่ำงๆ ทั้งทำงดำ้นทกัษะพ้ืนฐำนและทกัษะทำงวิชำชีพ
เช่น เทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรบริหำรจดักำร ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ควำมเป็นผูน้  ำ กำรปรับปรุงงำนเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพ  ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้ม มีหลกัสูตรในกำรฝึกอบรมกว่ำ 160 หลกัสูตร โดย
บริษทัก ำหนดหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนแต่ละคนและสอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์ของบริษัท นอกจำกน้ีบริษัทยงัรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำนในดำ้นกำรฝึกอบรมเพ่ือก ำหนด
แผนกำรฝึกอบรมพนักงำนให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของพนักงำนและบริษัทมำกท่ีสุด สถิติกำรฝึกอบรมของ
พนกังำนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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จ ำนวนพนักงำนท่ีผ่ำนกำรอบรมในหลกัสูตรต่ำงๆ คิดเป็นร้อยละ 96.28 ของพนักงำนทั้งหมด โดยมี
จ  ำนวนชัว่โมงอบรมรวมทั้งส้ิน 16.055.50  ชัว่โมง คิดเป็นเวลำอบรมเฉล่ียคนละ 26.41 ชัว่โมงต่อปีและค่ำใชจ่้ำย
ในกำรอบรมคิดเป็น 8,263.96 บำทต่อพนกังำนหน่ึงคนต่อปี 

-บริษทัยงัเขำ้ร่วมโครงกำร “บริษทัเกษียณสุข”ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงกำรเงินใหก้บัพนกังำนจนถึงวยัเกษียณ  โดยส่งเสริมใหพ้นกังำนออมเงินไวใ้ชใ้นวยัเกษียณอย่ำงเพียงพอผ่ำน
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพตั้งแต่แรกเขำ้ท ำงำน และสนบัสนุนให้จ่ำยเงินสมทบเต็มสิทธิ บริษทัฯยงัส่งเสริมให้มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่พนกังำนผำ่นช่องทำงและกิจกรรมต่ำงๆอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังำนตระหนักถึง
กำรออมเพื่อเป้ำหมำยกำรเกษียณอยำ่งมีคุณภำพ และเขำ้ใจในกำรเลือกแผนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัตนเอง 

- นอกจำกน้ีบริษัทไดด้  ำเนินโครงกำรโรงงำนสีขำว โดยวตัถุประสงค์เพ่ือให้สถำนท่ีท ำงำนภำยใน
โรงงำนพระประแดงและโรงงำนนครหลวงเป็นพ้ืนท่ีปลอดจำกยำเสพติด บริษัทได้ร่วมมือกับต ำรวจและ
เจำ้หนำ้ท่ีจำกกรมกำรปกครองสุ่มตรวจปัสสำวะของพนักงำนในโรงงำนโดยไม่ก  ำหนดวนัล่วงหน้ำ  หำกพบว่ำ
พนักงำนคนใดมีสำรเสพติดในร่ำงกำยบริษทัจะยงัไม่ด  ำเนินกำรลงโทษในทนัที แต่จะส่งพนักงำนเขำ้รับกำร
บ ำบดัท่ีโรงพยำบำลท่ีก  ำหนดไว ้ในกำรบ ำบดัพนกังำนจะไดพู้ดคุยกบันกัจิตวิทยำ ทำนยำและตอ้งไดรั้บกำรตรวจ
ปัสสำวะเป็นประจ ำจนครบระยะเวลำของกำรบ ำบดั จำกนั้นก็จะมีกำรสุ่มตรวจปัสสำวะเป็นระยะๆ ตำมก ำหนด
ของโครงกำร หำกยงัพบว่ำพนักงำนคนนั้นยงัมีสำรเสพติดในร่ำงกำยก็จะท ำกำรเลิกจำ้ง แต่จำกสถิติท่ีผ่ำนมำ
พบว่ำพนกังำนท่ีถูกตรวจพบว่ำมีสำรเสพติดในร่ำงกำยเมื่อผ่ำนกำรบ ำบดัแลว้ ไม่พบว่ำมีสำรเสพติดในร่ำงกำย
จำกกำรสุ่มตรวจปัสสำวะอีก ซ่ึงในปัจจุบนัไม่พบว่ำมีพนกังำนคนใดท่ีตรวจพบสำรเสพติดในร่ำงกำย 

 
5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร 

 
- บริษทัจดัประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตรในหัวขอ้ต่ำงๆ ทุกสัปดำห์ตลอดทั้งปี 

โดยร่วมกบัผูแ้ทนจ ำหน่ำยในกำรจดัหำสถำนท่ีและเชิญชวนเกษตรกรเขำ้ร่วมซ่ึงจะมีจ  ำนวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อ
กำรประชุม  ในแต่ละคร้ังหมุนเวียนกนัในแต่ละพ้ืนท่ีทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำย หัวข้อท่ีบรรยำยในกำร
ประชุมจะเป็นควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตร เช่น วิธีกำรปลูกพืชชนิดต่ำงๆ กำรบ ำรุงรักษำดิน กำรรักษำโรคพืช กำร
ใชปุ๋้ยเคมีใหเ้หมำะสมกบักำรเพำะปลูก ฯลฯ โดยวิทยำกรของบริษทัเอง ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถซกัถำมขอ้สงสัย
ต่ำงๆ เก่ียวกับกำรเกษตรและวิทยำกรจะตอบค ำถำมให้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดรั้บเชิญจำกหน่วยงำน องค์กร 
ร้ำนคำ้ท่ีตอ้งกำรใหบ้ริษทัไปบรรยำยใหค้วำมรู้หรือออกงำนแนะน ำสินคำ้ของบริษทัดว้ย  

- บริษัทจัดท ำโครงกำรแปลงสำธิต ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้ำว หอม 
กระเทียม ยำงพำรำ มนัส ำปะหลงั ฯลฯ โดยใชปุ๋้ยของบริษทัใหถู้กตอ้งเหมำะสมกบักำรเพำะปลูกเปรียบเทียบกบั
วิธีเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยู ่บริษทัจะคดัเลือกเกษตรกรผูน้  ำท่ีมีควำมสนใจเขำ้ร่วมโครงกำร จำกนั้นแบ่งพ้ืนท่ีส่วน
หน่ึงของเกษตรกรเป็นแปลงสำธิตท ำกำรปลูกพืชโดยใชปุ๋้ยของบริษทัภำยใตค้  ำแนะน ำ 4 ประกำรคือ ถูกสูตร ถูก
เวลำ ถูกอตัรำและถูกวิธี บริษทัจะจดัหำปุ๋ยสูตรท่ีเหมำะสมใหแ้ก่เกษตร 1 กระสอบซ่ึงปกติจะใชไ้ดก้บัพ้ืนท่ี 1 ไร่ 
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โดยไม่คิดมูลค่ำ จำกกำรติดตำมผลของแปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกนัว่ำผลผลิตของแปลงสำธิตซ่ึง
เป็นกำรเพำะปลูกตำมค ำแนะน ำของบริษทัและใชปุ๋้ยของบริษทัเพ่ิมข้ึน  

- บริษทัจดัท ำวำรสำร “เพื่อนแทเ้กษตรกรไทย” แจกจ่ำยใหแ้ก่เกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร ผูแ้ทนกำรคำ้ 
และผูส้นใจเป็นรำยไตรมำสโดยไม่คิดมูลค่ำ หรือสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกเว็บไซต์ของบริษทั ภำยในวำรสำร
ดงักล่ำวจะตีพิมพ์บทควำมเก่ียวกบัสำระควำมรู้ทำงกำรเกษตร เช่น แนวพระรำชด ำริในด้ำนกำรเกษตร วิธี
เพำะปลูกพืชชนิดต่ำงๆ กำรป้องกนัศตัรูพืช กำรพฒันำดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชำกำรและผูท้รงคุณวุฒิทำงกำร
เกษตรและพนกังำนผูท้รงคุณวุฒิของบริษทั รวมทั้งเผยแพร่งำนวิจยัควำมเหมำะสมของกำรใชปุ๋้ยเคมีกบัพืชแต่ละ
ชนิดดว้ย นอกจำกน้ียงัมีคอลมัน์ไขปัญหำเกษตรซ่ึงจะเปิดโอกำสให้เกษตรกรไดซ้กัถำมปัญหำต่ำงๆ และบริษทั
จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญตอบปัญหำดงักล่ำว   

- บริษทัส่งเสริมควำมรู้ใหแ้ก่ลูกหลำนเกษตรกรผำ่นโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรแปลงสำธิต “สวนสวย
กินได”้ วตัถุประสงคห์ลกัของโครงกำรก็เพ่ือปลูกฝังควำมรู้ทำงดำ้นกำรเกษตรเบ้ืองตน้ในกำรปลูกพืชผกัและกำร
ใชปุ๋้ยเคมีอยำ่งถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนกำรเพำะเมลด็   ลงแปลง  ใส่ปุ๋ย และเก็บเก่ียว ซ่ึงบริษทัคำดหวงัว่ำเด็กรุ่นใหม่
จะสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจจำกโครงกำรแปลงสำธิต “สวนสวยกินได”้ กลบัไปประยกุต์ใชท่ี้บำ้นของตนเอง 
อีกทั้งยงัส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย กำรรับผิดชอบในกำรท ำงำนร่วมกัน และท่ีส ำคัญเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับ
ประทำนผกัสวนครัวท่ีสดสะอำดและปลอดภยัซ่ึงปลูกดว้ยตวัเองอีกดว้ย โดยปีน้ีบริษทัไดท้ ำโครงกำรแปลงสำธิต 
“สวนสวยกินได้” ท่ีโรงเรียนบ้ำนกระบกเต้ีย จังหวัดฉะเชิงเทรำ และโรงเรียนวัดบ้ำนดำบ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยำ โดยไดม้ีกำรติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองพบว่ำนอกจำกนักเรียนจะมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
กำรเพำะปลูก ใส่ปุ๋ยเพ่ิมข้ึนแลว้ ยงัสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบติัจริงในแปลงสำธิตท่ีบริษทัส่งมอบให้จนไดรั้บ
ผลผลิตเพียงพอในกำรบริโภคภำยในโรงเรียน และยงัมีผลผลิตบำงส่วนเหลือเพื่อจดัจ  ำหน่ำย  ซ่ึงแต่ละโรงเรียน
ไดน้ ำรำยไดด้งักล่ำวไปใชเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงกำรใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  และส่วนหน่ึง
สำมำรถลดรำยจ่ำยจำกวตัถุดิบในกำรปรุงอำหำรใหแ้ก่โรงเรียนอีกดว้ย  ในอนำคตบริษทัมีแผนในกำรพฒันำขยำย
โครงกำรน้ีอยำ่งต่อเน่ืองในอีกหลำยๆโรงเรียนทัว่ภูมิภำค 
 

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและผู้มส่ีวนได้เสีย 
 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในกำรใชปุ๋้ยเคมีในดำ้นกำรเพ่ิมผลผลิตใหเ้ต็มประสิทธิภำพ และ

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเพำะปลูก  บริษัทร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำชั้นน ำของประเทศหลำยแห่งเพ่ือด ำเนิน
โครงกำรวิจยัทดลองคน้หำสูตรปุ๋ยท่ีเหมำะสมกบัพืชเศรษฐกิจชนิดต่ำงๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใชป้ระโยชน์
จำกผลกำรวิจยันั้น ผลงำนกำรวิจยัของบริษทัไดแ้ก่ 

 
 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561......64 /  

                                                                                                                                                                                              

 
โครงการวจิยั ร่วมกบั 

โครงกำรเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต และผลผลิต
ของล ำไยนอกฤดูท่ีไดรั้บสูตรปุ๋ยสูตรต่ำงๆ    

มหำวิทยำลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศึกษำควำมแตกต่ำงกำรเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์ท่ีอตัรำปุ๋ยต่ำงกนั ปีท่ี 2 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศึกษำประสิทธิภำพของปุ๋ยเคมีสูตรต่ำงๆส ำหรับกำร
เพ่ิมผลผลิตของยำงพำรำในเขตภำคใต ้ปีท่ี 3 

มหำวิทยำลยัแม่โจ-้ชุมพร จงัหวดัชุมพร 

ผลของสูตรปุ๋ยเคมีท่ีแตกต่ำงกนัต่อกำรเจริญเติบโต 
และคุณภำพผลผลิตของผกัข้ึนฉ่ำยและผกักำดขำว
ปลี 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม 

 
ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนงบประมำณในกำรวิจยัทั้งหมด โดยผลงำนวิจยัจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร 

ผูค้ำ้ปุ๋ย  และผูส้นใจทัว่ไปให้ไดรั้บทรำบ  ผ่ำนบทควำมในวำรสำร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย”และเผยแพร่ใน
สมัมนำวิชำกำรใหก้บักลุ่มเกษตรกร 

นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท ำโครงกำรและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในดำ้น
ต่ำงๆดงัต่อไปน้ี   

 

1.โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

 

- โครงการทุนการศึกษาเพ่ือลูกหลานเกษตรกร  

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำแก่ลูกหลำนเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ขำดแคลนทุน
ทรัพย ์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภำพของสังคม   รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมประทับใจของ
เกษตรกรต่อตรำสินค้ำ “หัวววั-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้จัด
ทุนกำรศึกษำมอบใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเป็นบุตรหลำนของเกษตรกรท่ีศึกษำในชั้นประถมศึกษำและมธัยมศึกษำท่ีมีผล
กำรเรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย ์โดยมอบผำ่นโรงเรียนทัว่ทุกภูมิภำคในประเทศไทย  ส ำหรับในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัได้
มอบทุนกำรศึกษำเป็นจ ำนวนเงินกว่ำ 1,000,000 บำท  

นอกจำกน้ีบริษทัยงัจัดโครงกำรเอแม็ท ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเพลินเพลินในกำรเรียน
คณิตศำสตร์ กระตุน้ให้เยำวชนไทยสนุกกบักำรคิด  และฝึกปฏิภำณไหวพริบกำรวำงแผน  โดยมีพนักงำนจำก
บริษทัท่ีผำ่นกำรฝึกอบรม เป็นครูผูฝึ้กสอนนักเรียนให้แก่นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษำซ่ึงปีน้ีทำงบริษทัไดจ้ดั
กิจกรรมท่ีโรงเรียนในเขตชุมชนใกลโ้รงงำนนครหลวงอีกดว้ย 
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- โครงการสนบัสนุนค่ายข้าวภาคกลาง  มูลนธิิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

บริษทัใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำรค่ำยขำ้วภำคกลำง “อนุชนชำวนำไทย : ควำมอยูร่อดของขำ้วไทย” ซ่ึงจดั
ข้ึนโดยมูลนิธิขำ้วไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดชำวนำรุ่นใหม่
ท่ีมีศกัยภำพสูง สำมำรถประกอบอำชีพชำวนำใหด้  ำรงอยูไ่ดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  อีกทั้งยงัมุ่งหวงัใหเ้กิดกระบวนกำรเรียนรู้
ในดำ้นกำรเกษตรและเทคโนโลยีต่ำงๆในกำรเพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภำพตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป กำร
พฒันำผลิตภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด   ทั้งน้ีบริษทัไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ไดใ้ห้กำรสนับสนุน
โครงกำรน้ีต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี 

 

-โครงการมอบปุ๋ยเคมเีพ่ือสนับสนุนกจิกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 

บริษทัใหก้ำรสนบัสนุนมอบปุ๋ยเคมีให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆท่ีตอ้งกำรน ำปุ๋ยเคมีไปใชเ้พ่ือเพ่ิมผลผลิตทำง
กำรเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรืองำนสำธำรณประโยชน์  ซ่ึงท่ีผ่ำนมำมีหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกบริษทัอำทิ โรงเรียนตำมชนบท  และสมำคมจิตวิทยำควำมมัน่คงแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดน้ ำปุ๋ยเคมี
ของบริษทัไปใชเ้พื่อกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัแม่แห่งชำติเป็นประจ ำทุกปี 

 
- โครงการมอบถุงยงัชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัและมีนโยบำยเพ่ือช่วยเหลือผูส้บภยัพิบติัต่ำงๆ ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดม้อบถุงยงัชีพ  

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ ำท่วมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  พ้ืนท่ีแขวงอตัตะปือ และแขวงจ ำปำ
สกั   

 

-โครงการสนับสนุนการท ากจิกรรมต่างๆร่วมกบัชุมชน 

กำรท่ีบริษัทจะสำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงประสบควำมส ำเร็จได้นั้นต้องอำศยัควำมร่วมมือ และแรง

สนบัสนุนจำกชุมชนรอบขำ้ง ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดใ้ห้กำรสนับสนุนและเขำ้ร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์กบัชุมชนหลำย

กิจกรรมอำทิ  กิจกรรมท ำบุญทอดกฐิน-ผำ้ป่ำ   กำรสนบัสนุนจดังำนวนัเด็กประจ ำปี และกิจกรรมท ำควำมสะอำด

รอบชุมชนใกลเ้คียงโรงงำน  

นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมท่ีบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรพฒันำชุมชนท่ีอยู่

ใกลล้ะแวกโรงงำน   ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำโครงกำรจิตอำสำพฒันำท่ีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กวดัใหญ่  อ  ำเภอพระ

สมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อแกไ้ขปัญหำดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ครอบคลุมหลำยดำ้น ทั้งงำนติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ ำ  งำนปรับปรุงประตูเขำ้-ออก  งำนวำงระบบท่อประปำ  งำน

ซ่อมแซมไฟฟ้ำและแสงสว่ำง งำนปรับแต่งภูมิทศัน์ และงำนทำสีอำคำร และบริษทัยงัไดม้อบเงินสนับสนุนใน
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กำรก่อสร้ำงหอ้งน ้ ำเป็นจ ำนวนเงิน 500,000 บำท เพื่อส่งเสริมสุขอนำมยัท่ีดีใหแ้ก่คณำจำรย ์และนกัเรียนโรงเรียน

ชุมชนวดัเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถมัฐ์)  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  ซ่ึงสำมำรถสร้ำงสุขอนำมยัท่ีดีให้แก่

นกัเรียนในชุมชนได ้

 

2.โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

-โครงการสร้างฝายชะลอน า้  

บริษทัเลง็เห็นควำมส ำคญัของแหล่งตน้น ้ ำของเกษตรกร จึงจดัท ำโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ ำ เพ่ือเป็น

ส่วนหน่ึงในกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ ำให้สภำพแวดลอ้มกลบัคืนสู่ควำมสมดุลสร้ำงควำมชุ่มช้ืนให้แก่

ระบบนิเวศ เพ่ือเป็นแหล่งตน้น ้ ำของเกษตรกร  ป้องกนัน ้ ำท่วมจำกแม่น ้ ำล  ำธำร ในฤดูฝน พร้อมสำมำรถกกัเก็บน ้ ำ

ไวใ้ชง้ำนในช่วงฤดูแลง้  ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ ำคร้ังท่ี 1 ณ เข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดั

กำญจนบุรี โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดักำญจนบุรี  มำมอบ

ควำมรู้และค ำแนะน ำในกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ ำท่ีถูกตอ้ง 

 

-โครงการปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน ถือเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทำงบริษทัให้ควำมส ำคญัและจดัข้ึน  ในปีน้ีบริษทัจดั

กิจกรรม “ลุยเลน  สร้ำงรักษ ์ ปักกลำ้”  ณ บำ้นขุนสมุทรจีน อ  ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร  เพื่อร่วม

อนุรักษ ์ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของพนัธุพื์ช  เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของสตัวน์ ้ ำ และสัตวบ์ก

นำนำชนิด นอกจำกน้ีป่ำชำยเลนยงัสำมำรถลดควำมรุนแรงของคล่ืน ป้องกนักำรพงัทลำยของดินชำยฝ่ัง ช่วย

ชะลอควำมเร็วของลม พำยใุหล้ดลงก่อนท่ีจะข้ึนสู่ฝ่ังมิใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงแก่ท่ีอยู่อำศยัและพ้ืนท่ีท ำ

กินของชำวบำ้นท่ีตั้งถ่ินฐำนอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 
1. การควบคุมภายใน                                                                                                                        

 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ตระหนักต่อควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงเป็น

พ้ืนฐำนท่ีช่วยใหบ้ริษทัมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงในธุรกิจ
ปุ๋ยเคมีท่ีเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษทัมุ่งเน้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่กิจกำรผ่ำนระบบกำรควบคุมท่ีมี
ประสิทธิผลในด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรใช้ทรัพยำกรและกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัท กำรรำยงำน
สำรสนเทศทำงกำรเงิน และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำร
ออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในไดแ้ก่ 

 
1.1 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน 
 
คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีทบทวนผลกำรประเมินระบบ

กำรควบคุมภำยในของส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้ควำมเห็นและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ
อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง เก่ียวกบัควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในตำมขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นไปตำมขอ้กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งว่ำดว้ยเร่ืองกำรสอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม
และมีประสิทธิผล รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนักตรวจสอบภำยในเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ 

 
1.2 กระบวนกำรควบคุมภำยใน    

บริษทัก ำหนดโครงสร้ำงของส ำนกัตรวจสอบภำยในให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำ
หนำ้ท่ีประเมินและสอบทำนกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัและบริษทัย่อยไดอ้ย่ำงอิสระภำยใต้
มำตรฐำนกำรตรวจสอบสำกล และเป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบตำมฐำนควำมเส่ียง (Risk-based Audit Planning 
Approach) ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมถึง
ควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ ทุกไตรมำส 
และน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในต่อฝ่ำยจัดกำรเพื่อรับทรำบผลกำรตรวจสอบภำยใน ขอ้ตรวจพบ 
ขอ้เสนอแนะ และควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขและก ำหนดแลว้
เสร็จ นอกจำกน้ีส ำนกัตรวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีติดตำมกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะท่ีระบุใน
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รำยงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรติดตำมใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

โดยในระหว่ำงปี 2561 ส ำนักตรวจสอบภำยในได้มีกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในตำมขอ้เสนอแนะ รวมถึงมีกำรเขำ้ประเมินระบบควบคุมภำยในของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยตำมแผนงำนตรวจสอบและงำนติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ และมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินและ
กำรติดตำมกำรปรับปรุงกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรท ำงำนเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 
1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
 
คณะกรรมกำรบริษทัไดม้ีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุก

ไตรมำสผำ่นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรบริหำรของบริษทัท ำหน้ำท่ีช้ีแจงขอ้ซกัถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ ของกำรควบคุมกระบวนกำรปฏิบติังำนของบริษทั รวมถึงท ำหนำ้ท่ีสั่งกำรให้มีกำรปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในใหม้ีควำมเหมำะสมและทนัต่อสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ  

โดยสรุปแลว้ ในปี 2561 ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้รับ
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและจำกกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริษทัมี
ควำมเห็นว่ำ บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบติังำนในส่วนต่ำงๆ นอกจำกน้ีคณะกรมกำร
ตรวจสอบยงัเห็นว่ำบริษทัมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงเคร่ืองมือควบคุมกำรปฏิบติังำนผ่ำนระบบมำตรฐำนสำกล 
อนัไดแ้ก่ มำตรฐำน ISO 9001 มำตรฐำน ISO 14001 และมำตรฐำน OHSAS 18001 เพ่ือเพ่ิมมำตรฐำนในกำร
ปฏิบติังำนภำยในบริษทั รวมถึงกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียจำกภำยนอก เป็นส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรของบริษทัในกำรจดักำรระบบงำน รวมถึงกำรค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งจริงจงั 

 
1.4 ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี 

 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ  ำกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบงบ

กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 ของบริษทั ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีซ่ึงก  ำหนดให้ผูส้อบบญัชีปฏิบติัตำมข้อก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ
ปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ โดยวิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกิจกำร 
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จำกกำรตรวจสอบผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีผลต่อ
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั และไม่ไดอ้อกรำยงำนขอ้สงัเกตเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน
ของบริษทั 

 
 2. การบริหารความเส่ียง 
 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเส่ียง และมุ่งเน้นท่ีจะ

เสริมสร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้กิดข้ึนอยำ่งเป็นรูปธรรมภำยในองคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำองค์กร
จะสำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีควำมไม่แน่นอน และลดโอกำสของกำรเกิด
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ 

บริษทัไดน้ ำหลกักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณำ
กำร ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มำปรับใชใ้นกำร
บริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ผำ่นกำรก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงค ์กรอบบริหำรควำมเส่ียง และโครงสร้ำงกำร
บริหำรควำมเส่ียงทั้งในระดบัคณะกรรมกำรบริษทั ระดบับริหำร และระดบัปฏิบติักำร โดยไดส่ื้อสำรและส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม ประกำศภำยใน กำรประชุม 
เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) ซ่ึง
ประกอบด้วยผูบ้ริหำรจำกแต่ละส่วนงำนของบริษทั มีหน้ำท่ีจดัท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง กลยุทธ์และ
หลกัเกณฑใ์นกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำม ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง
ในระดบัองคก์ร และมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Sub-Committee) ท ำหน้ำท่ีติดตำม
กำรด ำเนินงำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียงในระดบัหน่วยงำนและระดบัปฏิบติักำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีควำม
เส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ในดำ้นกำรบริหำรกำรจดัซ้ือวตัถุดิบ กำรผลิต และกำรขำยสินคำ้ท่ีถือเป็นหน่วยธุรกิจหลกัซ่ึงมีปัจจยัเส่ียง
ต่ำงๆ ตำมสภำวะตลำด บริษทัไดม้ีกำรประชุมติดตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกลชิ้ดเป็นประจ ำทุกสปัดำห์เพื่อใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ตลำดและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ภำยใตก้รอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษทั 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

  
คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำรมีควำมเห็นว่ำเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 

บริษทัสำมำรถน ำมำปฏิบติัไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม โดยโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดต้ระหนักและให้
ควำมส ำคญัต่อปัจจยัเส่ียงขององค์กรส ำหรับปี 2561 อย่ำงสอดคลอ้งกบัทิศทำงและเป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมทั้ง
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สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีส ำคญัและตอ้งติดตำม ทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ 

 
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและเห็นชอบให้ฝ่ำยบริหำรของบริษทัแต่งตั้ง นำยไพฑูรย ์อินอุทยั 

ใหด้  ำรงต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรทัว่ไป ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2550 เพื่อท ำหนำ้ท่ีก  ำกบั
ดูแลกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยในในกำรท ำหน้ำท่ีประเมินและติดตำมระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสมตำมลกัษณะธุรกิจ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเห็นสมควรแลว้ว่ำ นำยไพฑูรย ์อินอุทัย เป็นผูม้ีคุณวุฒิด้ำน
กำรศึกษำ และมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในเพียงพอ โดยปัจจุบนัถือว่ำเป็นผูม้ีประสบกำรณ์ในงำน
ตรวจสอบภำยในในธุรกิจของบริษทัมำกกว่ำ 17 ปี (นับถึงปี 2561) และไดผ้่ำนกำรอบรมในดำ้นมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ จึงถือว่ำเป็นผูท่ี้มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยใน
ของบริษทัอยูภ่ำยใตดุ้ลยพินิจและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 
 
 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดในสำระส ำคญัดงัน้ี 
 
1. รายการระหว่างกนัของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคม ี
 

ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ท ารายการ 
1. บริษทั ทีซีซีซี  
เมียนมำร์ จ  ำกดั 
(TCCCM) 

1. บริษทัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีแก่ 
TCCCM เพื่อประกอบธุรกิจน ำเขำ้
และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีในประเทศเมียน
มำร์ 

252,876,594* รำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

2.บริษทัไดรั้บค่ำเคร่ืองหมำยกำรคำ้
จำก TCCCM 

244,479* ค่ำธรรมเนียมค ำนวนจำก
ปริมำณของสินคำ้ท่ีจ  ำหน่ำย
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของ
บริษทัในอตัรำ 1 ดอลล่ำห์

สหรัฐต่อ 1 ตนั 
3.บริษทัไดรั้บค่ำธรรมเนียมทำง
บริกำร IT จำก TCCCM 

2,395,239* อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำม
รำคำตลำด 

4.บริษทัไดด้อกเบ้ียรับจำก TCCCM 
จำกกำรขยำยเวลำช ำระหน้ี 

282,145* อตัรำดอกเบ้ีย LIBOR +1% 
ซ่ึงเป็นไปตำมอตัรำตลำด 

5.บริษทัไดรั้บค่ำบริกำรจำกกำร
ใหบ้ริกำรฝึกอบรมแก่ TCCCM 

16,444* อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำม
รำคำตลำด 
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2. บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. 
จ  ำกดั (NIM) 

1. บริษทัใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบำงส่วนภำยใน
โรงงำนพระประแดงและแก่ NIM 
เพ่ือเป็นท่ีตั้งแท็งกบ์รรจุสำรเคมีและ
ใชเ้ช่ำท่ำเทียบเรือเพื่อกำรขนส่ง
สำรเคมีทำงเรือ 
 

13,224,977 อตัรำค่ำเช่ำเป็นรำคำตลำดท่ี
ประเมินโดยบริษทัประเมิน

รำคำอิสระ 

2. บริษทัใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ท่ีตั้งแท็งกบ์รรจุสำรเคมี เช่น ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำน ้ ำประปำ 

1,093,470 อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำม
อตัรำท่ีผูใ้หบ้ริกำรไฟฟ้ำและ

ประปำเรียกเก็บ 
3. บริษทั เอม็ซี       
อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั 
(MC Agro) 

1. บริษทัไดรั้บค่ำธรรมเนียมกำร
อนุญำตใหใ้ชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ 

69,788 ค่ำธรรมเนียมค ำนวนจำก
ปริมำตรของสินคำ้ท่ีจ  ำหน่ำย
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของ
บริษทัในอตัรำ 0.04 บำทต่อ1 

ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม 
4. บริษทั เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน) 
(Metro Systems) 

1. บริษทัไดรั้บบริกำรดูแลระบบ
ส ำรองขอ้มูลของบริษทัจำก Metro 
Systems  
 

2,226,600 อตัรำค่ำบริกำรเป็นรำคำ
ตลำดท่ีผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บ

จำกลูกคำ้ทัว่ไป 

* มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงบริษทัและTCCCM เป็นไปตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
 
2. รายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ากดั (NIM) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
 

ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ท ารายการ 
1. กลุ่ม บริษทั         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 

1. Sojitz Group ใชบ้ริกำรเก็บรักษำ
สินคำ้ของ NIM  

7,895,169 อตัรำค่ำบริกำรเป็นรำคำ
ตลำดท่ีผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บ
จำกลูกคำ้เป็นกำรทัว่ไป 
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3. รายการระหว่างกนัของ บริษทั เอม็ซีอะโกร-เคมคิลั จ ากดั (MC Agro) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
 

ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ท ารายการ 
1. กลุ่ม บริษทั         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 

1. Mc Agro ซ้ือเคมีเกษตรจำก Sojitz 
Group โดยเป็นกรซ้ือระหว่ำงปี
หลำยงวดดว้ยกนั 

12,948,760 รำคำซ้ือขำยเป็นรำคำตลำด 

 
รายละเอยีดของผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าท ารายการระหว่างกนั 
 

ช่ือ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสัมพนัธ์กบับริษัท 
1. บริษทั โซจิทซึ            
คอร์ปอเรชัน่ 

ผลิต น ำเขำ้ ส่งออก และจดั
จ ำหน่ำยสินคำ้ในอุตสำหกรรม
กลุ่มต่ำงๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร 
พลงังำนและแร่ธำตุ เคมีภณัฑ ์
และเคร่ืองอุปโภค บริโภค 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ร้อยละ 
43.92 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั  

2. บริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ 
จ  ำกดั (TCCCM) 

น ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีใน
ประเทศเมียนมำร์ 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ และมีกรรมกำรร่วมกนัคือ  
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และผูบ้ริหำรของบริษทั
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน TCCCM คือ  
นำยโค โทจิม่ำ 

3. บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ  ำกดั 
(NIM) 

บริกำรใหเ้ช่ำถงับรรจุสำรเคม ี เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่
ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ
มีกรรมกำรร่วมกนัคือ นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ 
และผูบ้ริหำรของบริษทัด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรใน NIM คือ นำยสมรัก  
ลิขิตเจริญพนัธ ์และนำยเรียวซุเกะ โฮริ 
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4. บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิ
คลั จ  ำกดั (MC Agro) 

บริกำรบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ และมีกรรมกำรร่วมกนัคือ  
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และ นำยชิเกะซึกุ  
ฟุคุดะ และผูบ้ริหำรของบริษทัด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรใน MC Agro คือ นำงมณฑำ  
เกษตรศิลป์ชยัและนำยเรียวซุเกะ โฮริ 

5. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 
(Sojitz Group) 

 Sojitz Group หมำยถึง บริษทั โซจิทสึ คอร์
ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดย
ถือหุน้ร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้ของบริษทั และรวมถึงบริษทัในเครือของ
บริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ 

6. บริษทั เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
(Metro Systems) 

ใหบ้ริกำรระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชัน่ มีกรรมกำรร่วมกนัคือ นำย
สุวิช สุวรุจิพร 

 
เง่ือนไขและนโยบายราคา 
 

รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป โดยใชน้โยบำยกำรซ้ือขำยและอตัรำกำรกูย้ืมซ่ึง
ต่อรองกนัตำมกลไกตลำด สำมำรถเทียบเคียงรำคำและอตัรำดอกเบ้ียไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ี 
ส ำหรับกรณีท่ีไม่มีรำคำหรืออตัรำเทียบเคียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบรำคำสินคำ้หรือบริกำรกบัรำคำภำยนอกภำยใต้
เง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั หรืออำจใชป้ระโยชน์จำกรำคำของผูป้ระเมินอิสระท่ีว่ำจำ้งโดยบริษทัหรือ
บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงจะไดม้ีกำรน ำมำเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญั 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 

รำยกำรระหว่ำงกนัขำ้งตน้เป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทักล่ำวคือ ในกำรซ้ือ
วตัถุดิบ บริษทัมัน่ใจในเร่ืองคุณภำพและควำมสม ่ำเสมอในกำรจดัหำวตัถุดิบ ส ำหรับกำรบริกำรบริษทัไดรั้บ
บริกำรท่ีสะดวกและรวดเร็วและจำกผูเ้ช่ียวชำญในบริกำรดำ้นนั้นๆ และในส่วนของกำรค ้ ำประกนั เพ่ือเพ่ิมควำม
คล่องตวัในกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
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มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมตัริายการระหว่างกนั  
 
  ในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันั้น ไดมี้กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน โดย
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัตำมวงเงินท่ี
ก  ำหนด  ซ่ึงกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัดงักล่ำวไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมคล่องตวัใน
กำรด ำเนินงำน รวมทั้งจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีจะท ำใหไ้ม่เกิดกำรร่ัวไหลหรือกำรทุจริต  
  ในกรณีท่ีอำจมีรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ บริษทัจะปฏิบติัตำมมำตรกำร
และขั้นตอนต่ำงๆ ตำมขอ้ก  ำหนด ประกำศ และค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้  ำหนดไวโ้ดยเคร่งครัด ทั้งในดำ้นกำรขอ
อนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ โดยกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึง
กรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมกำรท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรำยกำรดงักล่ำว รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยง และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
ก  ำหนด โดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยดว้ย มำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุมติั
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว จะกระท ำไปบนหลกักำรของควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อดูแลและ
ป้องกันกำรเกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ตลอดจนบริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี  
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

แนวโนม้ธุรกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอนำคต ยงัคง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป  อย่ำงไรก็ตำม หำกจะมีรำยกำรระหว่ำงกนัของ
บริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
บริษัทก็จะปฏิบัติตำมมำตรกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้  ำหนดไว ้
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ส่วนที่ 3  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนนิงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
        
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2559 - 2561 

    

     จุดส าคญัทางการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย 
    

 
(หน่วย: 1,000 บำท) 

 

 
2561 2560 2559   

 
  

  
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  10,322,057 11,539,822 12,281,560 
 รำยไดร้วม  10,457,475 11,653,011 12,680,038 
 ก ำไร(ขำดทุน) ขั้นตน้  2,285708 2,999,992 3,196,977 
 ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  1,349,544 1,947,123 2,316,047 
 ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 1,331,139 1,932,399 2,305,515 
 ก ำไรเบด็เสร็จรวม 1,348,311 1,906,220 2,317,466 
 ก ำไรเบด็เสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 1,330,185 1,891,726 2,306,916 
 ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)  2.28 3.30 3.94 
 เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) * 2.00 3.20 1.50 
 สินทรัพยร์วม  11,127,353 11,197,972 11,307,790 
 หน้ีสินรวม 1,200,623 1,437,262 1,571,802 
 ส่วนของผูถ้ือหุน้ 9,926,730 9,760,710 9,735,988 
 ส่วนของบริษทัใหญ่ 9,832,996 9,672,239 9,651,598 
 มูลค่ำหุน้ (บำท)  3.00 3.00 3.00 
 จ ำนวนหุน้ (พนัหุน้)  584,714 584,714 584,714 
 มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำท)  16.82 16.54 16.51 
 

     หมำยเหตุ :    * เงินปันผลต่อหุน้ จ่ำยจำกผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำ 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2559 - 2561 
   

      รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ  บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย 

ส ำหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

  
                 2561               2560                2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง          

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ  9.04 7.17 6.72 

  อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  เท่ำ 6.45 5.37 5.38 

  อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้  รอบ 19.5 15.91 17.51 

  ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ย  วนั 19 23 21 

  อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ  รอบ 3.66 4.59 5.64 

  ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย  วนั 98 78 64 

  อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี  รอบ 26.16 23.31 26.26 

  ระยะเวลำช ำระหน้ี  วนั 14 15 14 

  เงินหมุนเวียน  วนั 103 86 71 
 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

   
  

  อตัรำก ำไรขั้นตน้  % 22.14 26.00 26.03 

  อตัรำก ำไรสุทธิ  % 12.73 16.58 18.18 

  อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้  % 13.65 20.00 25.80 
 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน        

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม  % 11.92 17.17 22.05 

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร  % 84.07 121.03 157.68 

  อตัรำกำรหมุนของสินทรัพยร์วม  รอบ 0.94 1.04 1.21 
 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

   
  

  อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  เท่ำ 0.12 0.15 0.16 

  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย  เท่ำ 1,387.15 1,973.73 1,839.35 

  อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล  % 60.06 80.79 63.05 
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14. ค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  
 
ภาพรวมธุรกจิ 
   

บริษทัขอรำยงำนงบกำรเงินรวมปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2561 โดยบริษทัสำมำรถ
ท ำผลก ำไรในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ไดเ้ป็นจ ำนวน 1,331 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 31 หรือ 601 ลำ้นบำท เมื่อ
เทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงท ำผลก ำไรในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ได ้1,932 ลำ้นบำท ปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้มีก  ำไร
ลดลงคือกำรเพ่ิมข้ึนของรำคำวตัถุดิบและควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลงอนัเป็นผลมำจำกก ำลงัซ้ือของเกษตรกรท่ี
อยูใ่นระดบัต ่ำ 
 
 จำกท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้ ผลก ำไรต่อหุน้ของบริษทัในปี 2561 ลดลงเป็น 2.28 บำท จำก 3.30 บำท ในปี 2560  
 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ ผลิต และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีหลำกหลำยสูตรเป็นธุรกิจหลกั บริษทัยงัมีบริษทั
ยอ่ยอีก 3 บริษทั คือ 1) บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จ  ำกดั ประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีภำยในประเทศ
เมียนมำร์ 3) บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก  ำจดัวชัพืช เช้ือ
รำ และศตัรูพืชท่ีใชใ้นกำรเกษตร และ 2) บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ  ำกดั ประกอบธุรกิจคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิด
เหลว เพ่ือใหเ้ช่ำเก็บวตัถุดิบเคมีภณัฑเ์หลว ท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป ผลประกอบกำรของบริษทัจะถูก
วิเครำะห์ในส่วนธุรกิจหลกัและธุรกิจอ่ืนๆ   
 

 ธุรกจิหลกั (ปุ๋ยเคม)ี 
ปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมีของประเทศไทยในปี 2561 ลดลงอยำ่งมีนยัยะส ำคญัจำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองดว้ยรำคำ

ของสินคำ้เกษตรท่ีส ำคญั เช่น ยำงพำรำ ปำลม์น ้ ำมนั สับปะรด และออ้ย ลดลงทั้งหมด เกษตรกรไม่ค่อยมีควำม
ตอ้งกำรท่ีจะเร่ิมต้นเพำะปลูกมำกนัก หรือหำกจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้ปุ๋ยเคมี ก็จะใชใ้นปริมำณท่ีน้อยลงกว่ำปกติ 
นอกจำกน้ี ปริมำณน ้ ำฝนท่ีไม่เพียงพอในช่วงกำรท ำนำปีในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมี
ลดนอ้ยลงไปอีกในปี 2561 หำกเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 

ภำยใตส้ถำนกำรณ์ดงักล่ำว บริษทัไดม้ีกำรปรับกลยุทธเ์พื่อทดแทนควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีท่ีหำยไปโดย
กำรส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบำ้น เช่น กมัพูชำ ลำว และเมียนมำ นอกจำกน้ีเน่ืองจำกผลไมห้ลำยชนิดมีรำคำ
สูงข้ึน บริษทัจึงมีควำมพยำยำมท่ีจะเปิดตวัปุ๋ยสูตรใหม่หลำยๆสูตร เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของตลำดใน
กลุ่มน้ีท่ีมีมำกข้ึน 
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รำคำวตัถุดิบในตลำดโลกอยู่ในช่วงขำข้ึนอย่ำงชดัเจนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 เน่ืองจำกมีปริมำณ
ควำมตอ้งกำรท่ีมำกข้ึนแต่อุปทำนจ ำกดั เช่นเดียวกนักบักำรอ่อนตวัลงของค่ำเงินบำทในช่วงเดียวกนั สองปัจจยั
ดงักล่ำวน้ีส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน 

ในสถำนกำรณ์น้ี บริษทัไดย้ดึมัน่ในนโยบำยกำรบริหำรท่ีจะคงสินคำ้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 
 
 ธุรกจิอ่ืนๆ  

 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรในธุรกิจอ่ืนไม่มีนยัส ำคญัต่อของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของทั้งหมดใน
ปี 2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรของบริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบ
กบัปีท่ีผำ่นมำ เน่ืองจำกมำตรกำรกำรน ำเขำ้ท่ีเขม้งวดมำกข้ึนรวมไปถึงควำมตอ้งกำรใชท่ี้ลดลงในช่วงท่ีเกษตรกร
มีก  ำลงัซ้ือไม่มำก  

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรของบริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จ  ำกดั ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ 
เน่ืองจำกกำรจดักำรคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลวส ำหรับใหเ้ช่ำท่ีดีข้ึน 
 
นโยบายและกลยุทธ์ 

 
บริษทัยดึมัน่ในกลยทุธห์ลกั คือ 1) ส่งมอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพสูงให้กบัเกษตรกรอย่ำงอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อ

ผลผลิตและคุณภำพท่ีดีในกำรท ำกำรเกษตร 2) ให้กำรบริกำรท่ียอดเยี่ยมตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และ 3) 
ควบคุมกำรผลิตและสินคำ้คลงคลงัให้อยู่ในปริมำณท่ีเหมำะสม เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจสร้ำงรำยไดสู้งสุด 
นอกจำกน้ี บริษทัใหค้วำมส ำคญัในดำ้นควำมปลอดภยัและกำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในกระบวนกำร
ผลิต โดยเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสมำชิกท่ีดีในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือเป็นกำรบรรลุถึงกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยแีละโรงงำนกำรผลิตท่ีมีอยู่เพ่ือ
สร้ำงคุณค่ำท่ีแตกต่ำงให้กบัผลิตภณัฑ์ และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำตลำดปุ๋ยเคมีในประเทศเพ่ือนบำ้นเพ่ือขยำยธุรกิจ
ส่งออก 
 
นโยบายทางบัญชี 
 

บริษทัใชก้ำรปิดงบกำรเงินรอบบญัชีโดยนบัตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม ของทุกปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน 
และกำรน ำเสนองบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) และตำมขอ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัปิดงบกำรเงินดว้ยกำรใชเ้กณฑ์วดัมูลค่ำตำมรำคำทุนเดิม โดยมีนโยบำยทำง
บญัชีท่ีส ำคญัคือ มีกำรรับรู้รำยไดเ้มื่อไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้
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ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ ส่วนสินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำรำคำทุน
ค ำนวนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ซ่ึงรำคำทุน
ค ำนวณโดยใชว้ิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
 

งบกำรก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เปรียบเทียบกบังบ
กำรก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 11,540 10,322 (11)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (8,540) (8,036) (6)

ก าไรข ัน้ตน้ 3,000 2,286 (24)

รายไดอ้ ืน่ 113 135 19 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 3,113 2,421 (22)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (679) (715) 5 

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,434 1,706 (30)

ตน้ทนุทางการเงนิ (3) (2) (33)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,431 1,704 (30)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (484) (354) (27)

ก าไรส าหรบัปี 1,947 1,350 (31)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,932 1,331 (31)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,892 1,330 (30)

หนว่ย :   ลา้นบาท
ปี

 
 
2. รายได้จากการขายและบริการ 
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 ธุรกจิหลกั (ปุ๋ยเคม)ี 
  

ในปี 2561 บริษทัสำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกำรขำยปุ๋ยเคมีทั้งสิน 9,856 ลำ้นบำท ลดลง 1,164 ลำ้นบำทหรือร้อย
ละ 11 จำกปี 2560 (11,020 ลำ้นบำท) รำยได้จำกกำรขำยท่ีลดลงมีสำเหตุมำจำกควำมต้องกำรใชปุ๋้ยเคมีของ
เกษตรกรลดลงเน่ืองจำกรำคำสินคำ้เกษตรหลำยชนิดตกต ่ำและเกิดภยัแลง้ในบำงพ้ืนท่ี 
    

ปุ๋ยเคมีท่ีบริษทัจ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีป้ันเม็ดท่ีผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตของบริษทัเอง กับ
ปุ๋ยเคมีน ำเขำ้-บรรจุ ในปี 2561 บริษทัสำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเคมีป้ันเม็ด 7,119 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 
2560 เป็นจ ำนวน 1,243 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 15 ในขณะเดียวกนั บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเคมีน ำเขำ้-บรรจุ 
2,737 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ 79 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 3 จำกปี 2560  

 
 รายได้รวมจากธุรกจิอ่ืนๆ 
  
ในปี 2561 มำจำกกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นกำรเกษตรและบริกำรคลงัเคมีอุตสำหกรรม

ชนิดเหลวท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป โดยธุรกิจอ่ืนสำมำรถสร้ำงรำยได ้466 ลำ้นบำท ลดลง 54 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยไดจ้  ำนวน 520 ลำ้นบำท ของปี 2560  

 
3. ต้นทุนขายและบริการ 

 
บริษทัมีตน้ทุนขำยและบริกำรส ำหรับปี 2561 จ  ำนวน 8,036 ลำ้นบำท ลดลง 504 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6 

จำกปี 2560 (8,540 ลำ้นบำท) รำคำวตัถุดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงในช่วงคร่ึงหลงัของปีเป็นแรง
กดดนัต่อตน้ทุนขำย ดงันั้นตน้ทุนขำยในปี 2561 จึงลดลงเพียงเล็กน้อยหำกเปรียบเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ี
ลดลงมำกกว่ำ 

    
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 
บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรรวมทั้งส้ิน 715 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 36 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 5 เมื่อ

เทียบกบัปี  2560 (679 ลำ้นบำท) กำรเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยน้ีเป็นผลจำกมีกำรใชจ่้ำยในดำ้นกำรตลำดและรำยกำร
สนบัสนุนกำรขำยท่ีมำกข้ึนเพ่ือรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัในตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัสูงข้ึน 
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5. การวเิคราะห์ความสามารถในการหาก าไร  
 

เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

   ไ         (      ท) 3,000 2,286 (24)

   ไ -สว่ ท        ง   ษ ทใ ญ ่(      ท) 1,932 1,331 (31)

   ไ   ่     (  ท) 3.30 2.28 (31)

รายการ
ปี

 
 

ในปี 2561 บริษทัมีก  ำไรขั้นตน้ 2,286 ลำ้นบำท ลดลง 714 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 24 จำกปี 2560 (3,000 
ลำ้นบำท) กำรลดลงของก ำไรขั้นตน้เป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรในกำรใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลงรวมไปถึงรำคำวตัถุดิบท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกนั อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ในปี 2561 ลดลงจำกร้อยละ 26.0 เป็น ร้อยละ 22.1 เน่ืองจำก
สดัส่วนของตน้ทุนขำยเพ่ิมสูงข้ึนจำกรำคำวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
 

ส ำหรับก ำไร-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปี 2561 
บริษทัมีก  ำไร 1,331 ลำ้นบำท ลดลง 601 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 31 จำกปี 2560 (1,932 ลำ้นบำท) ท ำให้ผลก ำไรต่อ
หุน้ลดลง 1.02 บำทหรือร้อยละ 31 จำก 3.30 บำทต่อหุน้ ในปี 2560 มำเป็น 2.28 บำทต่อหุน้ในปี 2561 

 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ส ำหรับปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 13.6 ต  ่ำกว่ำปี 2560 ท่ีท ำไดร้้อยละ 20.0 

ในขณะท่ีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม (ROA) ในปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 11.9 ต ่ำกว่ำปี 2560 ท่ีท ำไดร้้อยละ 
17.2 บริษทัไดพ้ยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถท่ีจะรักษำควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรเพื่อตอบแทนผูถื้อหุ้นและใช้
สินทรัพยใ์นกำรด ำเนินงำนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
1. ภาพรวมงบการเงิน 

      ท
     ะ  ง

ส  ท  พ  ์ว 
      ท

     ะ  ง

ส  ท  พ  ์ว 

ส  ท  พ ์     ว   8,491 76 8,459 76 

ส  ท  พ ์ไ ่     ว   2,707            24 2,668            24 

รวมสนิทรพัย์ 11,198 100 11,127 100 

    ส        ว   1,184            11 936               9 
    ส   ไ ่     ว   253               2 265               2 
สว่   ง ู  ถ      9,761            87 9,926            89 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู ้อืหุน้ 11,198          100 11,127          100 

สว่   ะ         งง แส งฐ  ะท ง    ง   (ง     ง   ว )

31    ว    2560 31    ว    2561

รายการ

 
 
2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 11,127 ลำ้นบำท ลดลง 71 ลำ้นบำท หรือน้อยกว่ำร้อย

ละ 1 จำกส้ินปี 2560 โดยมีรำยละเอียดประกอบดงัน้ี  
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

 ง  ส แ ะ       ท    ท ่ ง  ส 4,680                     5,517                     18

 ง   งท  ช  ว   ว 973                        175                        (82)

  ู          แ ะ  ู         ว       795                        419                        (47)

ส      ง     2,042                     2,347                     15

 ว ส  ท  พ ์ 11,198                   11,127                   (1)

รายการ

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินเพ่ิมข้ึน 837 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ ในทำง

กลบักนัเงินลงทุนชัว่ครำวลดลง 798 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 82 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ หำกพิจำรณำเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชัว่ครำวรวมกนั ณ ส้ินปี 2561 พบว่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยยะ
ส ำคญันกัจำกส้ินปี 2560 ในขณะเดียวกนั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลงร้อยละ 47 เน่ืองจำกบริษทั
พยำยำมท่ีจะบริหำรกำรจดัเก็บเงินใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน ส ำหรับสินคำ้คงเหลือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบั
ปีก่อนหนำ้เน่ืองจำกปริมำณควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว  ้
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เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 
 
บริษัทมีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่ำสิทธิกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ซ่ึงบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู ้

ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับค่ำสิทธิในกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้เพื่อให้
เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษำยน 2547 เร่ือง 
ควำมเห็นเก่ียวกบักำรบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระเมื่อวนัท่ี  21 มกรำคม 2562 
และวนัท่ี 8 มกรำคม 2561 ผลของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมค่ำสิทธิดงักล่ำว ณ วนัท่ี 2 มกรำคม 2562 และ
วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 ตำมล ำดบั มีมูลค่ำยติุธรรมสูงกว่ำรำคำตำมบญัชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ยอดขำยท่ีเกิดจำกเคร่ืองหมำยกำรคำ้น้ีคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 97 และ 98 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมดของบริษทัตำมล ำดบั 

 
3. หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 1,201 ลำ้นบำท ลดลง 236 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 16 จำกส้ินปี 2560  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ ำนวน 9,926 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 165 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 2 จำกส้ินปี 2560 

 
4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด  

 
อตัรำส่วนสภำพคล่องปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก 7.2 เท่ำในปี 

2560 เป็น 9.0 เท่ำ ในส้ินปี 2561 ในขณะท่ีอตัรำส่วนสภำพ
คล่องหมุนเร็วมีเพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ี 6.5 เท่ำ ในส้ินปี 2561 จำก 
5.4 เท่ำในส้ินปี 2560 อตัรำส่วนเหล่ำน้ีดีข้ึนอย่ำงมีนัยยะ
ส ำคัญเ น่ืองจำกบริษัทพยำยำมท่ีจะรักษำระดับของ
สินทรัพย์หมุนเวียนและสภำพคล่องให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสมและพยำยำมท่ีจะบริหำรหน้ีสินหมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

ในปี 2561 กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 1,360 ลำ้นบำท ลดลง 176 ลำ้นบำท
หรือร้อยละ 11 จำกปี 2560 (1,536 ลำ้นบำท) ในขณะเดียวกนั กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินในปี 
2561 เป็นจ ำนวน 1,165 ลำ้นบำท ลดลง 726 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 38 จำกปี 2560 (1,891 ลำ้นบำท) กระแสเงิน
สุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุนในปี 2561 เป็นจ ำนวน 644 ลำ้นบำท ในขณะท่ีในปี 2560 บริษทัใชก้ระแสเงินสดไป
ในกิจกรรมลงทุนเป็นจ ำนวน 1,037 ลำ้นบำท 
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5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

 
5.1 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็นจ ำนวนเงิน  37.29 ลำ้น

บำท และ 63.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
จ ำนวน 0.01 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำ 0.34 ลำ้นบำท) และ 0.31 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำ 
10.21 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

 
5.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัไดเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำน คลงัสินคำ้ ยำนพำหนะและอุปกรณ์ส ำนักงำนตำมสัญญำ

เช่ำด ำเนินงำน ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกินหน่ึงปี 39,520,048  39,808,755  29,975,693  33,534,420 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 25,165,112  26,706,206  25,049,612  23,712,458 
 64,685,160  66,514,961  55,025,305  57,246,878 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้ค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในงบกำรเงิน
รวมจ ำนวน 57.71 ลำ้นบำท และ 46.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ  ำนวน 41.57 
ลำ้นบำท และ 42.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

5.3 บริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็น
จ ำนวนเงิน 8.66 ลำ้นบำท บริษทัย่อยบำงแห่งมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกนัเป็น
จ ำนวนเงิน 0.18 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

5.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
จ ำนวนเงิน 1.62 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ำ 52.82 ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
จ ำนวนเงิน 10.30 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ 0.05 ลำ้นยโูร (หรือเทียบเท่ำ 340.42 ลำ้นบำท) 
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5.5 สญัญำท่ีส ำคญั 
5.5.1 สญัญำกำรช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิค 

บริษทัมีสญัญำกำรช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทัจะตอ้งจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมประจ ำปีในอตัรำปีละ 50,000 ดอลลำร์สหรัฐ สญัญำดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้1 ปี และต่ออำยุ
โดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกว่ำคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะแสดงเจตนำท่ีจะไม่ต่อสญัญำ ทั้งน้ีจะตอ้งแจง้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรแก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยอยำ่งนอ้ยสำมเดือนก่อนวนัหมดอำยขุองสญัญำ 

5.5.2 สญัญำท่ีปรึกษำดำ้นประสิทธิภำพกำรประหยดัพลงังำน 
บริษัทได้ท ำสัญญำ Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหน่ึงโดยบริษัทจะได้รับ
ค ำปรึกษำในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตดำ้นกำรประหยดัพลงังำน และจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมท่ี
ปรึกษำเป็นรำยเดือนโดยคิดตำมอตัรำท่ีระบุในสญัญำเป็นร้อยละของมูลค่ำกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำใน
แต่ละเดือน ซ่ึงระยะเวลำในกำรจ่ำยจะเร่ิมเม่ือโครงกำรผลิตไฟฟ้ำควำมร้อนร่วมแลว้เสร็จและจะจ่ำย
บำงส่วนของมูลค่ำท่ีประหยดัไดต้ำมสญัญำ Energy Performance Contract 

 
แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2562 
 

เศรษฐกิจโลกถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตดว้ยอตัรำท่ีแตกต่ำงกนัมำกข้ึนในปี 2562 เน่ืองจำกสหรัฐฯ เป็น
เพียงประเทศเดียวท่ีสำมำรถรักษำอตัรำกำรเติบโตในระดบัเดิมไวไ้ด ้อย่ำงไรก็ตำม ปัจจยัต่ำงๆอย่ำงเช่นกำร
บริโภคภำคเอกชนในประเทศหลกัๆ และสภำพแวดลอ้มทำงกำรคำ้ท่ีเอ้ืออ  ำนวยจะยงัคงท ำใหเ้ศรษฐกิจโลกเติบโต
ไดด้้วยดี ในขณะเดียวกนั ควำมตึงเครียดดำ้นกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ กบัจีนจะตอ้งถูกจบัตำมองอย่ำงใกลชิ้ด
เน่ืองจำกอำจท ำใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศได ้

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คำดว่ำจะโตไดใ้นระดบัปำนกลำง กำรบริโภคภำยในประเทศจะมีบทบำทส ำคญั
มำกข้ึนในกำรชบัเคล่ือนเศรษฐกิจเน่ืองจำกควำมเช่ือมัน่ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ในขณะเดียวกนักำรขยำยตวัของกำรส่งออก
ลดลงเน่ืองจำกแนวโนม้ของกำรป้องกนัทำงกำรคำ้ ควำมมัน่คงทำงกำรเมืองยงัคงเป็นปัจจยัเฝ้ำระวงัท่ีส ำคญัซ่ึงผล
ของกำรเลือกตั้งทัว่ไปและกำรจดัตั้งรัฐบำลในช่วงไตรมำสแรกของปีสำมำรถส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมัน่ของ
ผูค้นและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

กำรเติบโตภำคกำรเกษตรในปี 2562 จะข้ึนอยูก่บักำรฟ้ืนตวัของรำคำสินคำ้เกษตร นอกจำกน้ี ปริมำณน ้ำท่ี
เพียงพอจะเป็นประเด็นท่ีตอ้งเฝ้ำจบัตำมองเน่ืองจำกพ้ืนท่ีเพำะปลูกบำงแห่งมีแนวโน้มว่ำอำจจะไดรั้บผลกระทบ
จำกภยัแลง้ ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรท ำให้เกษตรกรตดัสินใจท ำกำรเพำะปลูก ซ่ึงจะกระทบต่อกำร
เติบโตของภำคกำรเกษตรและส่งผลกระทบต่อปริมำณควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีในปี 2562 

นอกจำกน้ี ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ ตลำดปุ๋ยเคมีท่ีมีกำรแข่งขนัสูงข้ึน และนโยบำยต่ำงๆของ
รัฐบำลอำจท ำใหบ้ริษทัเผชิญกบัควำมเส่ียงมำกยิง่ข้ึนหำกไม่มีกำรปรับตวัอยำ่งรวดเร็วต่อกำรเปล่ียนแปลง ดงันั้น
จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีทีมผูบ้ริหำรจะตอ้งบริหำรจดักำรปัจจยัเหล่ำน้ีและตั้งเป้ำเพ่ือจะบรรลุถึงผลประกอบกำรท่ีดี
ท่ีสุด 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิดหรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั   นอกจำกน้ี บริษทัขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้
แสดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏิบติั
ตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบ
ดงักล่ำวและบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำม
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให ้ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำก
เอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ก ำกบัไว ้บริษทัจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำม
ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้                                                                                                        

 
 ช่ือ-นำมสกุล        ต ำแหน่ง                ลำยมือช่ือ 
  
1. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ

   

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ..............................................    
 
2.  นำยชิเกะซึกุ ฟคุุดะ  กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ .............................................. 
       
ผู้รับมอบอ านาจ  : 
 
  นำยชิเกะซึกุ ฟคุุดะ   กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่             ……………………………. 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
กรรมการ 
 
1 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ อำย ุ58 ปี ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก
เมื่อวนัท่ี 29 มีนำคม 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - School of Commerce from Waseda University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
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 - 2561  - กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 
    จ ำกดั (มหำชน) 
2561 - ปัจจุบนั                 -            ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมีจ  ำกดั (มหำชน) 
                                                       Chief Operating Officer and Executive Officer of Chemicals Division, Sojitz 
Corporation 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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2 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
 นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ อำย ุ60 ปี ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึง
เป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัตำมท่ีก  ำหนดในหนังสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรกเมื่อวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - Bachelor Degree of Economics from Shija University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 - 2557  -  Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation 
   Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation 
2557 - 2560 -  President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. 
2560 - 2561 -  Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.  

  Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd. 
2555 - ปัจจุบนั - Executive Officer, Sojitz Corporation 
2561 - ปัจจุบนั -   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั   
                                         (มหำชน)   
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 4 บริษทั 

1. ประธำนกรรมกำร บริษทั เอม็ซี อะโกร - เคมิคลั จ  ำกดั 
2. ประธำนกรรมกำร บริษทั เอน็. ไอ. เอม็. จ  ำกดั 
3. กรรมกำร บริษทั เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
4. ประธำนกรรมกำร บริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์  จ  ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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3 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ อำย ุ58 ปี ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึง
เป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัตำมท่ีก  ำหนดในหนังสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรกเมื่อวนัท่ี 29 มีนำคม 2559 และเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 - 2559  -  Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service  
    Corporation  
2559 - ปัจจุบนั  - กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน บริษทั ไทยเซ็นทรัล
    เคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2 บริษทั 

1. กรรมกำร บริษทั เอม็ซี อะโกร - เคมิคลั จ  ำกดั 
2. กรรมกำร บริษทั เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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4 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ อำยุ 44 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึงเป็น
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัตำมท่ีก  ำหนดในหนงัสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก
เมื่อวนัท่ี 28 มีนำคม 2557 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 - 2557  -   Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 
2557 - ปัจจุบนั  - กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่และเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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5 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ อำย ุ48 ปี ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรกเมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
 -  ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต จำก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 198/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

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

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

              - หลกัสูตร Board Matters and Trends รหสั 4/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2553 - ปัจจุบนั     -   Vice President ผูจ้ดักำรธุรกิจสมัพนัธ ์ธุรกิจเคมภีณัฑ ์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั  
    (มหำชน)   

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไมมี่ 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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6 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยสุวิช สุวรุจิพร อำย ุ76 ปี ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรกเมื่อวนัท่ี 29 
มีนำคม 2556 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 0.00 % (ตนเอง 5,000 หุน้ / คู่สมรส 4,285 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2526 - ปัจจุบนั  -   รองประธำนกรรมกำร บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ  ำกดั 
2527 - ปัจจุบนั  -   กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั 
2529 - ปัจจุบนั  -   กรรมกำร บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
2530 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บริษทั บำงกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จ  ำกดั 
2531 - ปัจจุบนั  -  ประธำนกรรมกำร กลุ่มบริษทั ยไูนเต็ดฟลำวมิลล ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2531 - ปัจจุบนั  -   ประธำนกรรมกำร บริษทั โปลิเมอส์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  1 บริษทั 

1. กรรมกำร บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 6 บริษทั 

1. ประธำนกรรมกำร กลุ่มบริษทั ยไูนเต็ดฟลำวมิลล ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2. รองประธำนกรรมกำร บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ  ำกดั 
3. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั 
4. กรรมกำร บริษทั บำงกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จ  ำกดั 
5. ประธำนกรรมกำร บริษทั โปลิเมอส์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั 
6. กรรมกำร บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ  ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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7 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล อำยุ 68 ปี ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบคร้ังแรกเมื่อวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวิทยำลยัอำลิกำร์ มุสลิม ประเทศอินเดีย  
 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 227/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย   
    (IOD) 
              - หลกัสูตร Board Matters and Trends รุ่น 3/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 – ปัจจุบนั  -  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  
    จ ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 

กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
     -   เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือที่ปรึกษำที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น  
         กำรซ้ือขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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8 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร อำยุ 50 ปี ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบคร้ังแรกเมื่อวนัท่ี 14 สิงหำคม 2552 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี กำรบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จำกมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
 -  ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
 -  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญำต (ประเทศไทย) (CPA) 
 -  ประกำศนียบตัรสำกลกำรประเมนิกำรควบคุมภำยในดว้ยตนเอง (CCSA) 
 -  ผูต้รวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) 
 -  ผูต้รวจสอบผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรเงินรับอนุญำตสำกล (CFSA) 
 - หลกัสูตร Director Certification Program 2010, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Audit Committee Program 2011, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 - หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
              - หลกัสูตร Board Matters and Trends  (BMT) 3/2017, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
               - หลกัสูตร Board That Make a Difference  (BMD) 8/2018, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2549 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บริษทั ไมดำส ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ  ำกดั 
2556 - 2557  -  หุน้ส่วน บริษทั บีดีโอ จ  ำกดั 
2557 - 2558  -   หุน้ส่วนอำวุโส บริษทั ไทยอินโฟร์ จ  ำกดั 
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การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมกำร บริษทั ไมดำส ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ  ำกดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 

กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 

     -   เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือที่ปรึกษำที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น  
         กำรซ้ือขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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9 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช อำยุ 68 ปี ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบคร้ังแรกเมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology  
 - หลกัสูตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - หลกัสูตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Director Certificate Program 141/2011, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2543 - ปัจจุบนั  -   กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เจ.เอน็.อำร์ จ  ำกดั 

    กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2 บริษทั 

1. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เจ.เอน็.อำร์ จ  ำกดั 
2. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 

     -   เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือที่ปรึกษำที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น  
         กำรซ้ือขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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ผู้บริหาร 
 
1 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยเรียวซุเกะ โฮริ อำยุ 39 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ด้ำน
วำงแผนองคก์ร / ดำ้นบริหำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University  
              - Master Degree of Business Administration from HEC Paris 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 – 2557                     -            Assistant Manager, Grain & Feed Material Dept., Sojitz Corporation 
2557 – 2558                     -            Assistant Manager, Investment Management Dept., Sojitz Corporation 
2558                                 -            Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation 
2558 – 2559                     -            Assistant Manager, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation 
2560 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นวำงแผนองคก์ร / ดำ้น  
    บริหำร บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 3 บริษทั 

1. กรรมกำร บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั 
2. กรรมกำร บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ  ำกดั 
3. กรรมกำร บริษทั เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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2 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยโค โทจิม่ำ อำย ุ58 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำขำย่ำงกุง้ 
โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2556 – 2558   -  General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept.,  

    Sojitz Corporation 

2558     เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูจ้ดักำรทัว่ไป  

    สำขำยำ่งกุง้ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน)  

2558 – ปัจจุบนั  -  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จ  ำกดั 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ  ำกดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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3 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั อำย ุ53 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้น
ทรัพยำกรมนุษยโ์ดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ ์2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต สำขำภำษำองักฤษ จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 -  ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองคก์ำร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2554 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ทรัพยำกรมนุษย ์ 

    บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมกำร บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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4 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ อำยุ 54 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
ดำ้นกำรผลิต โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 -  ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวิทยำลยัมหิดล  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 0.00 % (ตนเอง13,600 หุน้ / คู่สมรส 500 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรผลิต 

    บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

1. กรรมกำร บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ  ำกดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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5 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยวชัระ ปิงสุทธิวงศ์ อำยุ 61 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่     
ดำ้นธรุกรรมกำรคำ้ / สำยงำนกำรตลำดวิจยัและพฒันำ โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต (เกษตรศำสตร์) สำขำวิชำเอกกีฎวิทยำ จำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นธรุกรรมกำรคำ้ /  

    สำยงำนกำรตลำดวิจยัและพฒันำ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั  : ไม่มี 
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ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษทั 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำงสุนีย ์หล่อรุ่งโรจน์ อำยุ 42 ปี ด  ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรทั่วไปสำยงำนบญัชี ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 
ตุลำคม 2560 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี บญัชี จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 - ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
              - ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 7405 
              - หลกัสูตรเตรียมรับมือกำรตรวจสอบภำษีกรณีโอนทรัพยสิ์น ก  ำไรระหว่ำงนิติบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์
กนัเพื่อหลีกเล่ียงภำษี ปี 2561, บริษทั ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ  ำกดั (6 ชัว่โมง)  
               - หลกัสูตร Sale Promotion กบัผลกระทบมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบั
ลูกคำ้ ปี 2561, บริษทั ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ  ำกดั (6 ชัว่โมง) 
                - หลกัสูตรเตรียมพร้อมกบักระบวนกำรท ำงำนอตัโนมติัส ำหรับนกับญัชียคุดิจิตอล ปี 2561, บริษทั 
ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ  ำกดั (7 ชัว่โมง) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2555 – 2560  -  ผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชี บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

2560 – 2561  - ผูจ้ดักำรทัว่ไปสำยงำนบญัชี บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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เลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยพชระ วรรธนวินิจ อำยุ 43 ปี ด  ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ ์
2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 
 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัซิดนีย ์ประเทศออสเตเลีย 
 - หลกัสูตรผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษทั รุ่นท่ี 23 โดยชมรมเลขำนุกำรบริษทัไทย  
    สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
2554 – ปัจจุบนั  -  เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
 
 เลขำนุกำรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก  ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 
ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หน้ำท่ีตำมกฎหมำยของ
เลขำนุกำรบริษทัมีดงัน้ี 
 1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
  ก. ทะเบียนกรรมกำร   
  ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทั 
  ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
 2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น 
 3. ด  ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 นอกจำกน้ี เลขำนุกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมกำรบริษทั) มอบหมำย ดงัน้ี 
  -  ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแล
ในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
  -  ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
  -  ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัใหป้ฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก  ำกับดูแลและสำธำรณชนให้ถูกต้องครบถว้นตำม
กฎหมำย 
  -  จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 
  -  หนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั 
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การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ในบริษทั บริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

 
ที่ 
 

รายนาม 
 

TCCC บริษัทย่อย 
 1 2 3 4 

1 นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ* 
 

X     

2 นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ** 
 

X     
3 นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ*** 0 / * X X / X 

4 นำยชิเกะซึกุ ฟคุุดะ 

 
/ * /   / 

5 นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ 

 
/ *     

6 นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ 
 

/     

7 นำยสุวิช สุวรุจิพร 
 

/  /   
8 นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกุล 

 
# /     

9 นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร 
 

# /     
10 นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช 

 
# /     

11 นำยเรียวซุเกะ โฮริ 
  

* / /  / 

12 นำยวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์
 

*     
13 นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ ์

 
*  /   

14 นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั 
 

* /    
15 นำยโค โทจิม่ำ 

 
*   +  

 

หมำยเหตุ : * นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 29 มนีำคม 2561 

  ** นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

และไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 

*** นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 

 

 

 

 

 



                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561.....107/ 

                                                                                                                                                                                              

 

บริษัทย่อย       บริษัทร่วม 
 
1. บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั  4.     บริษทั เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2. บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จ ำกดั   
3. บริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จ  ำกดั  
 
หมำยเหตุ :    
 

X = ประธำนกรรมกำร        0 = กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
/ = กรรมกำร    # = กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ     
* = เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร     + = กรรมกำรผูจ้ดักำร       
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ประวตักิารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 

 
 ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้ีอ  ำนำจควบคุมท่ำนใดเคยถูกลงโทษ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดใดๆ 
ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือ พระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 
2546  
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           เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส ำคญั มีดงัน้ี 
 

 รำยช่ือกรรมกำร บริษทั เอม็ซี  
อะโกร-เคมิคลั 

จ  ำกดั 

บริษทั  
เอน็.ไอ.เอม็. 

จ  ำกดั 

บริษทั ที.ซี.ซี.ซี.  
เมียนมำร์ จ  ำกดั 

บริษทั        
เซ็นทรำปิค 

(ประเทศไทย) 
จ  ำกดั 

1. นำยสุวิช สุวรุจิพร  /   
2. นำยวรพนัธ ์เหลืองทองดี  +   
3. นำยศุภกร รัตนสงวนวงศ ์  /  + 
4. นำยสรรพิชญ ์เศรษฐพรพงศ ์  /   
5. นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ ์  /   
6. นำยโทโมฮำรุ ซึรุดะ  /   
7. นำยเรียวซุเกะ โฮริ / /  / 
8. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ X X X / 
9. นำยเซอิจิ อิทำงำกิ  /   
10. นำยชิเกะซึกุ ฟคุุดะ /   / 
11. นำยธงชยั ฝึกควำมดี *    
12. นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั /    
13. นำยสมชำย ศิวำกรณ์ *    
14. นำยโค โทจิม่ำ   +  
15. นำงสำวศิริพร อ้ืออำรียก์ุล    / 
16.  นำงเขมำ วิสุทธิวฒันำกร    / 
17. นำยโยจิ ยำมำดะ    X 

 
หมำยเหตุ  

X = ประธำนกรรมกำร   / =  กรรมกำร 
  
* = กรรมกำรบริหำร       + = กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

 
บริษทัไดแ้ต่งตั้งนำยไพฑูรย ์อินอุทยั เขำ้ปฏิบติังำนในต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรทัว่ไป ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพ่ือ

ท ำหนำ้ท่ีก  ำกบัดูแลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
คุณวฒิุดำ้นกำรศกึษำ:   ปริญญำบณัฑิตและมหำบณัฑิตดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ ดำ้นกำรเงิน 
     จำกมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
      วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
     จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
      

ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำภำษำองักฤษเพื่อกำรพฒันำอำชีพ 
จำกสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 
ประสบกำรณ์ในงำน :  มีประสบกำรณ์ท ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในเป็นเวลำ 20 ปี โดย

เป็นประสบกำรณ์ตรวจสอบในธุรกิจปุ๋ยเคมีเป็นระยะ เวลำ 18 ปี และ
งำนใหค้  ำปรึกษำและวิทยำกรบรรยำยพิเศษดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรส่ือสำรองคก์ำร 

 
    กำรฝึกอบรม :             ประกำศนียบตัรกำรอบม ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในตำม 

มำตรฐำนสำกล กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรตรวจสอบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ระบบมำตรฐำน ISO ต่ำงๆ เป็นตน้ 
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เอกสารแนบ 4  
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
 
ไม่มี 
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