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ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีมำเป็ นเวลำยำวนำน รัฐบำล
ไทยโดยกระทรวงกำรคลังได้ร่ว มทุ น กับภำคเอกชน อัน ประกอบด้ว ยบริ ษทั ศรี ก รุ งวัฒนำ จำกัด และบริ ษ ัท
โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ (เดิมคือ บริ ษทั นิชโช อิวำย คอร์ปอเรชัน่ จำกัด) และบริ ษทั เซ็นทรัลกล๊ำส จำกัด (ปั จจุบนั
เป็ นที่ปรึ กษำทำงวิชำกำรและเทคนิคของบริ ษทั ) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6
มีนำคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 120 ล้ำนบำท ซึ่งต่อมำบริ ษทั ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลำคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้ำนบำท และในปี 2536 บริ ษทั ได้แปลงสภำพ
เป็ น “บริ ษทั มหำชน” ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ล้ำนบำท
บริ ษทั ไทยเซ็น ทรั ลเคมี จ ำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิต และจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย
บริ ษทั มีโรงงำนขนำดใหญ่ที่ทนั สมัย และได้มำตรฐำน 2 แห่ ง โรงงำนแห่ งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดี ย ์
จังหวัดสมุทรปรำกำร และโรงงำนแห่ งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำโดยมีกำลังกำร
ผลิต ปุ๋ ยปี ละ 850,000 เมตริ ก ตัน และ 350,000 เมตริ ก ตัน ตำมลำดับ รวมก ำลังกำรผลิต ทั้งสิ้ น ปี ละ 1.2 ล้ำน
เมตริ กตัน
1.1 วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ : ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
“เรำมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นทำงเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ยกำรส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก”
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ สร้ างคุณค่า
เรำมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และกำร
บริ กำรที่เหนือกว่ำ ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในกำรเพำะปลูก กำรบริ กำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยังเกษตรกรทัว่ ทั้งภูมิภำคอำเซียน และจะขยำยรู ปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา
เรำมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำคนของเรำโดยกำรให้โอกำสในกำรเรี ยนรู ้และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่
พนักงำนช่วยกันส่งเสริ มให้เติบโตไปพร้อมกัน เรำจะพัฒนำองค์กรของเรำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
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3. เอาใจใส่ ต่อสังคม
เรำมุ่งมัน่ ที่จะทำให้กระบวนกำรทำงธุรกิจของเรำเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีควำมยัง่ ยืน และ
สร้ำงอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยกำรนำเอำแนวคิดกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนมำใช้
ร่ วมกับกำรดำเนินธุรกิจของเรำ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในปี 2560 บริ ษทั มีพฒั นำกำรที่สำคัญดังนี้
กำรประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมำร์
ตำมนโยบำยกำรขยำยธุรกิจของบริ ษทั ไปยังประเทศเพื่อ นบ้ำน บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดตั้ง บริ ษทั ไทย
เซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) สำขำย่ำงกุง้ ประเทศเมียนมำร์ ในปี 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนิ นกำรทำง
กำรตลำดรวมถึงวิจยั และพัฒนำตลำดในประเทศเมียนมำร์ นอกจำกนี้ ในปี เดียวกัน บริ ษทั ได้จดั ตั้ง บริ ษทั ทีซีซีซี
เมียนมำร์ จำกัด ซึ่งเป็ นย่อยของบริ ษทั เพื่อดำเนินธุรกิจปุ๋ ยเคมีอย่ำงเต็มรู ปแบบได้แก่นำเข้ำปุ๋ ยเคมีจำกประเทศไทย
บรรจุและจัดจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศเมียนมำร์ มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่ำห์สหรัฐโดยบริ ษทั ถือ
หุน้ ในบริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัดเป็ นจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมด
ในปี 2561 คลังสินค้ำบรรจุปุ๋ยเคมีของบริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลำว่ำ
ย่ำงกุง้ บนเนื้อที่ 20 ไร่ มีควำมจุสินค้ำประมำณ15,000 เมตริ ก ได้เสร็ จสมบูรณ์ และบริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัด
ได้เริ่ มดำเนินกิจกำรในไตรมำสที่สองของปี 2561 หลังจำกได้รับใบอนุญำตต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกิจกำร
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

99.99%

51.00%

49.00%

99.99%

1.4 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ไม่มีควำมสัมพัน ธ์หรื อต้องพึ่งพิงทำงกำรเงิน ทำงเทคนิ ค กำรจัด หำวัต ถุดิ บ กำรใช้ตรำสิ น ค้ำ
ร่ วมกัน หรื อต้องแข่งขันกับธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ และการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้และกำรถือหุน้ (ณ 31 ธันวำคม 2561)
ชื่อบริ ษทั

ก่อตั้งแมื่อ

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จากดั (มหาชน)
บริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
1 บริ ษทั เอ็มซี อะโกร- เคมิ
คัล จากดั
2 บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากดั

3
4

% การถือ
หุ ้น

ทุนจด
ทะเบียน

เรี ยก
ชาระ

2561

2560

1,754

1,754

รายได้
10,086.90

99.99

50

50

411.03

3.52

411.03

3.52

336.88

2.65

51.00

125

125

121.95

1.13

121.27

1.04

116.04

0.91

ซื้อขาย

49.00

200

200

0.91

0.01

0.92

0.01

0.89

0.01

นาเข้าปุ๋ ยเคมี

99.99

$12.5*

185.29

1.72

1.01

0.01

-

-

10,746.97

100.00

11,683.84

100.00

12,706.32

100.00

6 มีนาคม
2516

ปุ๋ ยเคมี

-

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

โรงงานผสม
และบรรจุ
คลังสินค้าเคมี
เหลว

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

2.1

ประเภท
กิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)
2559

$ 12.5*

%
93.86

รายได้
11,149.61

%
95.43

รายได้
12,252.51

%
96.43

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการของบริษัท

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) สำมำรถผลิตปุ๋ ยเคมีที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนทัดเทียมกับ
ปุ๋ ยนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งประกอบด้วยธำตุอำหำรหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม
(K2O) และธำตุอำหำรรอง เช่น แมกนี เซียม (MgO), กำมะถัน (S) เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั มีธำตุอำหำรเสริ ม เช่ น
โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะทำให้พืชเจริ ญงอกงำมมีผลผลิตดี ปริ มำณและคุณภำพสู ง อนึ่ ง ปุ๋ ยเคมี “ ตราหัววัว-คัน
ไถ” ที่บริ ษทั ผลิตมีคุณภำพตำมที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็ นที่นิยม แพร่ หลำยใน
พื้นที่เกษตรกรรมทัว่ ประเทศ นำนเกือบ 40 ปี กำรใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม จะช่วยทำให้
ผลผลิตสู งและมีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด อีกทั้งเมื่อผลผลิตสู งก็จะส่ งผลเป็ นกำรเพิ่มพูนรำยได้ให้ก ับ
เกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
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นอกจำกนี้ โรงงำนพระประแดง ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีกำลังกำรผลิต
ปุ๋ ยปี ละ 850,000 เมตริ กตัน และมีคลังสินค้ำที่สำมำรถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริ กตัน พร้อมทั้งมีท่ำเรื อขนำด
ใหญ่ที่มีควำมยำว 310 เมตร หน้ำท่ำลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จำกระดับน้ ำทะเลต่ำสุ ด สำมำรถเทียบเรื อเดินสมุทร
ขนำดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริ กตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำและขนถ่ำยวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริ กตัน สำหรับ
กระบวนกำรผลิต ทำงโรงงำนได้ใช้ก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas) ที่มีต ้นทุนต่ ำและก่อมลภำวะน้อยกว่ำ เป็ น
เชื้อเพลิงแทนน้ ำมันเตำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และบริ ษทั ได้ทำกำรติดตั้งหน่ ว ยผลิต ไฟฟ้ำควำมร้อนร่ วมขนำด 4
เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภำยในโรงงำนและขำยส่ วนที่เหลือให้ก ับกำรไฟฟ้ำนครหลวง อีกทั้งนำควำมร้อนซึ่งเป็ นผล
พลอยได้จำกหน่วยผลิตไฟฟ้ำควำมร้อนร่ วมมำใช้ในกำรผลิตปุ๋ ยซึ่งมีส่วนช่วยในกำรที่ลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนกำร
ใช้พลังงำนลงได้ อันมีส่วนช่วยในกำรลดภำวะโลกร้อนอีกทำงหนึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
สำหรับโรงงำนนครหลวง ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ มีกำลังกำรผลิตปุ๋ ยปี ละ
350,000 เมตริ กตัน และมีคลังสินค้ำที่สำมำรถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริ กตัน นอกจำกนี้ยงั มีท่ำเรื อที่ มีควำมยำว
189 เมตร หน้ำท่ำลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จำกระดับน้ ำทะเลต่ำสุด สำมำรถเทียบเรื อขนถ่ำยสิ นค้ำขนำด 500 – 2,500
เมตริ กตัน ได้พร้อมกัน 3 ลำ ตลอดจนขนถ่ำยวัตถุดิบและขนถ่ำยสินค้ำนำเข้ำต่ำงๆได้วนั ละ 4,000 เมตริ กตัน และ
ได้เปลี่ยนกำรใช้เชื้อเพลิงเพื่อกำรผลิตไอน้ ำ โดยกำรใช้ก๊ำซแอลพีจีซ่ึงมีควำมสะอำดและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนน้ ำมันเตำที่ใช้อยูเ่ ดิม
ในส่ วนกำรควบคุมคุณภำพสิ นค้ำ ห้องปฏิบตั ิก ำรทั้งสองโรงงำนของบริ ษ ัทได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมัน่ ใจได้ว่ำค่ำธำตุอำหำรของปุ๋ ยเคมี มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล
นอกจำกนั้นทั้งสองโรงงำนของบริ ษทั ยังได้รับกำรรับรองให้เป็ นห้องปฏิบตั ิ กำรที่สำมำรถตรวจวิเครำะห์ปุ๋ยเคมี
สำหรับขึ้ นทะเบีย นกรมวิชำกำรเกษตร และยังให้บริ กำรวิเครำะห์ค่ ำธำตุอำหำรของปุ๋ ยเคมีแก่หน่ วยงำนหรื อ
บุคคลภำยนอกด้วย
สำหรั บโรงงำนผลิต ปุ๋ ยเคมีท้ งั 2 แห่ ง ได้รับกำรรั บรองจำกกระทรวงอุต สำหกรรมให้เป็ น
อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับ 2 ซึ่งเรำอยูใ่ นขั้นตอนดำเนินกำรเป็ นระดับ 3 ในอนำคตอันใกล้น้ ี
โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวนี้ เป็ นกำรส่งเสริ มโดยกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมิน
และรับรองโรงงำนที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็ นปุ๋ ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ชนิ ดเม็ด (GRANULAR) ส่ วน
ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกำสหรื อข้อจำกัดกำรประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพรำะทำงรำชกำรยังคงสนับสนุ น
กำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่
ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ที่บริ ษทั ผลิต เป็ นปุ๋ ยเคมีชนิ ดเม็ด N-P-K ที่มีธำตุอำหำร
หลักของพืช คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส P2S5, โปแทสเซียม (K2O) นอกจำกธำตุอำหำรหลักแล้ว ยังสำมำรถ
ผลิตปุ๋ ยเคมีที่มีธำตุอำหำรรองและอำหำรเสริ ม เพื่อให้เหมำะสมกับพืชบำงชนิ ดเช่น ต้นยำสู บ เป็ นต้น เกรดหรื อ
สู ตรปุ๋ ยที่ บริ ษทั ผลิตขึ้น บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ประทับตรำ “หัววัว-คันไถ” และตรำอื่น ๆ ของบริ ษทั
สำมำรถใช้ได้กบั พืชต่ำง ๆ เช่น
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ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
ปุ๋ ยผลไม้
สูตร

อัตรำ

ระยะที่ใส่

15-15-15 พรี เมียม

1-2 กก./ต้น/ปี

กำรเจริ ญเติบโตทัว่ ไป / ฟื้ นต้น / บำรุ งต้น – ใบ

8-24-24 พรี เมียม

1-2 กก./ต้น/ปี

กำรออกดอกติดผล / ขยำยผล

13-13-21 พรี เมียม

1-2 กก./ต้น/ปี

เร่ งผลและปรับปรุ งคุณภำพ

รวมกันไม่เกิน 5 กก./ต้น/ปี
ปุ๋ ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ
สูตร
15-15-15 รัสเซีย
16-16-16 รัสเซีย

อัตรำ
30-50 กก./ไร่
รองก้นหลุม

ระยะที่ใส่
ครั้งแรกหว่ำนให้ทวั่ แปลงหรื อรองก้นหลุมก่อนปลูก หรื อ
ห่ำงจำกต้น 25-50 ซม.
ครั้งต่อไปหว่ำนให้ทวั่ แปลงหลังจำกใส่ปุ๋ยครั้งแรก 15-30 วัน

ปุ๋ ยอ้อย
สูตร

อัตรำ

ระยะที่ใส่

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

40-50 กก. /ไร่

ครั้งที่ 1อ้อยปลูก รองก้นร่ องพร้อมปลูก หรื อหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน

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

40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอำยุ 2-3 เดือน

หมำยเหตุ : ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....6 /

ปุ๋ ยข้ำว
สูตร
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

อัตรำ
25-40 กก./ไร่

ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นพืชอำยุ 20-30 วัน หรื อใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจำกใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดา
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5 – 7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจำกใส่ครั้งแรก 30 วัน

ปุ๋ ยข้ำวโพด
สูตร
ดินเหนียว
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0,
25-7-7
ดินทราย
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6,
25-7-7
ปุ๋ ยมันสำปะหลัง
สูตร

อัตรำ
30-40 กก./ไร่

อัตรำ

ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5 – 7 วัน หรื อใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจำกใส่ครั้งแรก 30 – 45 วัน

ระยะที่ใส่

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

30-40 กก./ไร่

ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวำงท่อนมัน หรื อหลัง
ปลูก 1 เดือน

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

30-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน

หมำยเหตุ : ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย
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ปุ๋ ยยำงพำรำ
สูตร
16-8-4, 25-7-7
14-4-9, 18-4-5, 20-8-20
15-7-18, 21-7-14, 21-7-18
ปุ๋ ยปำล์มน้ ำมัน
ปี ที่

อัตรำ

อำยุยำงพำรำ

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

สูตร

อัตรำ

ปุ๋ ยเสริ ม

1 ปี

25-7-7, 15-15-15 พรี เมียม

1.5 กก./ต้น/ปี

- กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ ปี

2-4 ปี

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

3.5-6 กก./ต้น/ปี

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

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

5-7.5 กก./ต้น/ปี

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

หมำยเหตุ : กำรใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง ให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง
นอกจำกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีแล้ว บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั อะโกร-เคมิคลั จำกัด ยังเป็ นผู ้
นำเข้ำและจำหน่ ำยสำรอำรั กขำพืชหรื อเคมีใช้ในทำงกำรเกษตร (Agro-chemicals) ซึ่ งประกอบด้ว ยสำรเคมี
ป้ องกันและกำจัดแมลง (insecticides) สำรเคมีป้องกันและกำจัดโรคพืชซึ่งเกิดจำกเชื้อรำ (fungicides) สำรเคมี
ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรี ย (bactericides) และสำรเคมีกำจัดวัชพืช (herbicides) ประโยชน์
ของสำรเคมีเหล่ำนี้ คือป้ องกันและกำจัดศัตรู พืชที่มำทำลำยพืชผลหรื อเบียดเบียนพืชทำให้ผลผลิตเสี ยหำย ส่ วน
สำรจำพวกฮอร์โมน (hormone & plant regulators) ช่วยในกำรเพิม่ ผลผลิตและคุณภำพของพืช
ส่ วนการบริการหลัก คือกำรให้ควำมรู ้และควำมเข้ำใจในกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีป้องกันและ
กำจัดศัตรู พืชอย่ำงถูกวิธี เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพของผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภคผลผลิตทำงกำรเกษตร และผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อม
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2.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่อยและบริษทั ร่ วม
บริษัทย่อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั
บริ ษทั เอ็มซี อะ
โกร-เคมิคลั จำกัด

ลักษณะการทาธุรกิจ
นำเข้ำและจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตร สำธำรณสุ ขและ
ปศุสัตว์ บริ กำรผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล: ยังไม่มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปั นผล

ที่อยู่
581 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย
12 ถนนสุ ขุมวิท ตำบลแพรกษำ อำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

บริ ษทั เอ็น. ไอ.
เอ็ม. จำกัด

ดำเนินธุ รกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์เหลว ที่ใช้
ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล: ถ้ำมีกำไรโดยทัว่ ไปจะจ่ำยเงินปั นผล
ดำเนินธุ รกิจนำเข้ำ ส่ งออกและจัดจำหน่ำยปุ๋ ย เคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็ นต้น
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล: ไม่มี

205 อำคำรยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ ชั้น 8
ถนนรำชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหำนคร 10100
180-184 ถนนรำชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหำนคร 10100

ดำเนินธุ รกิจนำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีภำยในประเทศเมียนมำร์
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล: ไม่มี

แปลงเลขที่ ซี -15 และ ซี -18 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวำ ย่ำงกุง้
ประเทศเมียนมำร์

บริ ษทั เซ็นทรำปิ ค
(ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี .
เมียนมำร์ จำกัด

2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

2.2.1 การตลาด
บริ ษทั แบ่งกำรจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีให้กบั ลูกค้ำเป็ น 2 ลักษณะ คือ จำหน่ ำยเงินสดและ จำหน่ ำยแบบ
เครดิต โดยลูกค้ำที่ซ้ือเงินสดจะได้รำคำที่ถูกกว่ำซื้อเป็ นเครดิต กำรซื้อด้วยเงินสดอำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินทันที
หรื ออำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินหรื อส่งดรำฟภำยใน 7 วัน ส่วนกำรขำยเป็ นเครดิตนั้น ระยะเวลำกำรชำระเงินจะยำว
หรื อสั้นขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น กำรแข่งขัน สูตรปุ๋ ย ควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำ และฤดูกำล ซึ่งมีผลต่อกลยุทธ์
กำรตลำดของบริ ษทั
จำกกำรที่ปุ๋ยเป็ นสิ นค้ำที่จดั อยู่ในประเภทสิ นค้ำตำมฤดู กำล โดยในช่ว งฤดู ฝนจะเป็ นช่ วงที่ มี
ยอดขำยมำกที่สุด ดังนั้นฤดูกำลจึงเป็ นองค์ประกอบสำคัญในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดของบริ ษทั
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(1)

กลยุทธ์ทำงกำรตลำด
กลยุทธ์กำรตลำดของบริ ษทั ประกอบด้วย
กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เน้นกำรผลิตและกำรนำเข้ำ ปุ๋ ยเคมีและเคมีเกษตรที่มีคุณภำพดี
เป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้ เพื่อให้พืชเจริ ญงอกงำม แข็งแรงได้ผลผลิตที่ดีมี
คุณภำพสูง และมีผลผลิตต่อหน่วยสูง
กลยุทธ์ดำ้ นรำคำ
บริ ษทั มีนโยบำย ให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรที่มีคุณภำพดี
รำคำถูก เพื่อช่ วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอันจะน ำไปสู่ ศกั ยภำพกำร
แข่งขันได้ในตลำดโลก
กลยุทธ์ดำ้ นสถำนที่ บริ ษ ัท จัด ให้มีช่องทำงกำรจ ำหน่ ำ ยทั่ว ประเทศ โดยผ่ำ นทำงผูแ้ ทน
จ ำหน่ ำ ยเพื่อ ให้เกษตรกรสำมำรถซื้ อผลิต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัทได้อ ย่ำ ง
สะดวกรวดเร็ ว
กลยุทธ์กำรส่งเสริ ม บริ ษทั จัดให้มีกำรส่ งเสริ มกำรจำหน่ ำยอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ตรำสิ นค้ำ
กำรตลำด
ของบริ ษทั อยูใ่ นควำมนิยมและควำมต้องกำรของเกษตรกร โดยบริ ษทั
ได้จ ัด ให้มีก ำรส่ งเสริ มกำรตลำด โดยด ำเนิ น กำรทั้ง ระดับ ตัว แทน
จำหน่ำย ลูกค้ำรับช่วงและเกษตรกร โดยใช้วิธีต่ำงๆ ดังนี้ .- กำรโฆษณำ ทำงสื่อต่ำงๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์
- กำรจับรำงวัล ทั้งระดับลูกค้ำตัวแทนจำหน่ ำย ลูกค้ำรับช่วง และ
เกษตรกร
- จัด ประชุ ม กลุ่ ม เกษตรกร และประชุ ม ลู ก ค้ำ อย่ำ งสม่ ำ เสมอ
โดยเฉพำะกำรประชุมเกษตรกรซึ่งมีกำรจัดบ่อยครั้ง โดยในกำร
ประชุมแต่ละครั้ง จะมีกำรให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรเกษตรและจำหน่ ำย
ปุ๋ ยและหรื อเคมีเกษตรในรำคำพิเศษให้กบั เกษตรกร
- กำรติ ด ป้ ำ ยโปสเตอร์ โฆษณำสิ น ค้ำในที่ ต่ ำงๆ กำรติ ด ป้ ำยผ้ำ
BANNER ตำมร้ำนลูกค้ำ กำรพิมพ์ใบปลิวแนะนำปุ๋ ยและหรื อเคมี
เกษตรให้เกษตรกรทรำบ
- กำรให้ควำมร่ วมมือในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ
บรรจุภณั ฑ์
บริ ษ ัทให้ค วำมสำคัญกับกำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีควำมสวยงำม
และทันสมัย โดยได้ทำกำรออกแบบกระสอบบรรจุปุ๋ย และภำชนะใส่
เคมี เ กษตร ให้มี ค วำมสวยงำมและเป็ นไปตำมควำมต้อ งกำรของ
เกษตรกรนอกจำกนี้ ก็ตอ้ งคำนึ งถึงควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บ และ
ขนส่งด้วย
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(2) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
ลักษณะกำรจัดจำหน่ำยและกำรกำหนดรำคำ
บริ ษทั จำหน่ำยสินค้ำเป็ นหน่วยเมตริ กตัน โดยเสนอรำคำขำยต่อเมตริ กตัน ในหนึ่ง
เมตริ กตันจะมีสินค้ำจำนวน 20 กระสอบ ซึ่งในแต่ละกระสอบจะบรรจุปุ๋ยกระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยทัว่ ไป
ลูกค้ำรำยเล็ก ก็จะสั่งครั้ งละ 1 คัน รถบรรทุ ก ซึ่ งในกำรสั่งแต่ ละครั้ งจะเป็ นหลำยสู ตรหรื อสู ตรเดียวก็ได้ และ
จำนวนกี่เมตริ ก ตันก็ ได้ ขึ้ นอยู่กบั น้ ำหนัก บรรทุ กของแต่ละคัน ทั้งนี้ ระบบกำรจำหน่ ำยปุ๋ ยคล้ำยกับระบบกำร
จำหน่ำยปูนซีเมนต์ คือ จะจำหน่ำยเป็ นตัว๋ ใบขนสินค้ำให้ลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถนำตัว๋ นี้ไปจำหน่ำยต่อได้ หรื อนำมำ
ขนเองโดยให้ร ถบรรทุกถื อตัว๋ มำรับปุ๋ ยจำกคลังสิ น ค้ำของบริ ษทั รำคำจำหน่ ำยจะเป็ นรำคำ ณ คลังสิ นค้ำของ
บริ ษทั กำรจำหน่ำยจะมีท้งั 2 ลักษณะคือ กำรชำระเงินสดและกำรชำระแบบเครดิต โดยรำคำเงินสดจะถูกกว่ำ
รำคำเครดิต
ในส่วนของรำคำจำหน่ำยจะเป็ นรำคำที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกกระทรวงพำณิ ชย์ตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสิ นค้ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 ซึ่งยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรกำหนดรำคำสิ นค้ำและ
ป้องกันกำรผูกขำด
(3)

ช่องทำงกำรจำหน่ ำย

บริ ษทั มีตวั แทนจำหน่ำยอยูท่ วั่ ทุกภำคของประเทศ
หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยของบริ ษทั มีดงั นี้
(ก)
เขตนั้นจะต้องไม่มีต ัวแทนจำหน่ ำยเดิ มอยู่หรื อถ้ำมีก็เป็ นตัว แทนจ ำหน่ ำยที่ มี
ศักยภำพกำรขำยไม่กว้ำงนัก
(ข)
เขตกำรค้ำของตัวแทนที่จะเปิ ดใหม่จะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับตัวแทนเดิม
(ค)
ฐำนะกำรเงินดีตำมปริ มำณธุรกิจที่จะทำกับบริ ษทั
(ง)
เป็ นบุค คลหรื อบริ ษทั ที่มีควำมน่ ำเชื่ อถือและไม่ประกอบกิจกำร หรื อกระทำ
กำร ใดๆ ที่ผดิ กฎหมำย
(จ) มีควำมสำมำรถซื้อสิ นค้ำเป็ นเงินสดได้ในปี แรก แต่หำกต้องกำรซื้อสิ นค้ำเป็ น
เครดิตจะต้องทำหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร (Bank Guarantee) หรื อมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั กำร
พิจำรณำของบริ ษทั ตำมควำมเหมำะสม
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แผนภาพช่ องทางการจาหน่ ายของบริษัท
ต่ำงประเทศ

อุตสำหกรรมเกษตร

TCCC

หน่วยงำนรัฐ

ลูกไร่

ยีป่ ้ ัว

สถำบันเเกษตร
กร

ซำปั้ว

เกษตรกร

(4)

ลักษณะของลูกค้ำ

ลักษณะของลูกค้ำและควำมสัมพันธ์
กลุ่มธุรกิจซึ่งเป็ นลูกค้าของบริษัท
สถาบันการเกษตร
1. ธุรกิจขำยเคมีเกษตรและปุ๋ ยเคมี
2. ธุรกิจขำยปุ๋ ยเคมี

1. สหกรณ์กำรเกษตร
2. กลุ่มเกษตรกร

3. ธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ำง
4. ธุรกิจขำยปลีกเบ็ดเตล็ด
5. ธุรกิจร้ำนขำยยำ
6. ธุรกิจพืชไร่
7. กิจกำรโรงสีขำ้ ว

3. กลุ่มทำนำต่ำงๆ
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(5)

โครงสร้ำงรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยในระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

มูลค่ำกำรจำหน่ำยในประเทศ
จำแนกตำมผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยเคมี
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายในประเทศ
มูลค่ำกำรจำหน่ำยต่ำงประเทศ
จำแนกตำมผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยเคมี
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายต่ างประเทศ
มูลค่ำกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ปุ๋ ยเคมี
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายในประเทศและ
ต่ างประเทศ
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจาหน่ าย (%)

ปี 2560
%

(ล้ านบาท)

ปี 2559
%

(ล้ านบาท)

%

9,502.97

95.79

10,235.51

92.90

10,952.12

92.50

9,502.97

95.79

10,235.51

92.90

10,952.12

92.50

417.17

4.21

784.28

7.10

887.82

7.50

417.17

4.21

784.28

7.10

887.82

7.50

9,920.14

100.00

11,019.79 100.00

11,839.94

100.00

9,920.14

100.00

11,019.79 100.00

11,839.94

100.00

(6.93)

(6.90)

(2.48)

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2561
เศรษฐกิจไทยเติบโตตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมีกำรบริ โภคภำยในประเทศและกำร
ลงทุนจำกภำครัฐเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ นอกจำกนี้ กำรเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จำกต่ำงประเทศ กำรขยำยตัวของ
กำรส่งออก และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มมำกขึ้นยังเป็ นปัจจัยที่ช่วยให้กำรเติบโตนั้นเพิ่มมำกขึ้น
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี 2561
อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมของอุตสำหกรรมปุ๋ ยเคมีในปี 2561 ยังคงไม่ดีนัก แม้ว่ำจะมีกำร
เพิม่ ขึ้นของผลผลิตข้ำวโพดและมันสำปะหลัง แต่รำคำที่ลดลงในอ้อย ปำล์มน้ ำมัน และยำงพำรำยังคงเป็ นปั จจัยที่
ชะลอกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมนี้นอกจำกนี้ ภำวะแล้งในพื้นที่เพำะปลูกที่สำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกทำให้ปริ มำณผลผลิตถูกจำกัดและลดกำรเติบโตของภำคกำรเกษตรที่
น่ำจะเติบโตได้มำกกว่ำนี้ในปี 2561 จำกสถำนกำรณ์ขำ้ งต้น จึงทำให้ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีลดลงเล็กน้อย
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เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจไทยถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตต่อไปในระดับปำนกลำง โดยถูกขับเคลื่อนจำก
กำรบริ โภคภำยในประเทศและกำรท่ องเที่ยวที่ปรับตัว ดีข้ ึน ในขณะเดียวกันกำรเติบโตของกำรส่ งออกอำจจะ
ชะลอตัวลงเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ กำรกีด กันทำงกำรค้ำยังคงมีค วำมไม่แน่ น อน นอกจำกนี้ ภำวะควำมมัน่ คง
ทำงกำรเมืองภำยหลังจำกกำรเลือกตั้งทัว่ ไปสำมำรถส่งผลอย่ำงมีนยั ยะสำคัญต่อเศรษฐกิจและภำพรวมกำรเติบโต
ในปี 2562
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี พ.ศ. 2562
กำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมปุ๋ ยเคมีในปี 2562 จะขึ้นอยู่กบั กำรฟื้ นตัวของรำคำและ
ผลผลิตในพืชที่สำคัญ โดยปริ มำณน้ ำที่เพียงพอจะเป็ นประเด็นที่ตอ้ งจับตำมองเนื่ องจำกในบำงพื้นที่เพำะปลูกมี
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดภำวะแล้ง นโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนุ นเกษตรกรในรู ปแบบต่ำงๆ ยังเป็ นปั จจัยที่สำคัญใน
กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งในกำรเติบโตของภำคกำรเกษตรและเพิ่มควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมี นอกจำกนี้ ควำมผันผวน
ของรำคำวัตถุดิบสำมำรถส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และทิศทำงของอุตสำหกรรมปุ๋ ยเคมีในปี 2562
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีโรงงำนขนำดใหญ่ที่ทนั สมัย และได้มำตรฐำน 2 แห่ ง รวมกำลังกำรผลิตทั้งสิ้ นปี ละ 1.2
ล้ำนเมตริ กตัน
โรงงำนแห่งที่ 1:
284 กม.ที่ 17.5 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. ปำกคลองบำงปลำกด
อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290
โทรศัพท์:
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
โรงงำนแห่งที่ 2:
50 หมู่ 5 ถนนนครหลวง-ภำชี ตำบลคลองสะแก
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13260
โทรศัพท์:
(035) 359 011-19
โทรสำร:
(035) 359 377
คลังสินค้ำ
คลังสินค้ำหำดใหญ่
124 หมู่ 1 ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
โทรศัพท์ (074) 333-035-7 โทรสำร (074) 333-034
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(1)

กำลังกำรผลิตเต็มที่

กำลังกำรผลิต:
กำรผลิต กำลังกำรผลิต
ปี 2560
1,200,000

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

(2)

วัตถุดิบ และผูจ้ ดั จำหน่ำย (suppliers):
วัตถุดิบและแหล่งที่มำที่สำคัญ :
Ammonium Sulphate
- ไทย จีน ไต้หวัน
Urea
- มำเลเซีย บำห์เรน กำตำร์
MAP (Mono-Ammonium Phosphate) และ - โมร็ อกโก ซำอุดิอำระเบีย จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย
DAP (Di-Ammonium Phosphate)
Potassium Chloride
- แคนำดำ เยอรมนี ไต้หวัน
Potassium Sulphate
- ไต้หวัน เยอรมนี
KAOLIN
- ไทย
ด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ บริ ษทั สัง่ ซื้อวัตถุดิบจำกทั้งในและต่ำงประเทศโดยมีสัดส่ วนกำรนำเข้ำประมำณ
ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือเป็ นวัตถุดิบที่จดั หำได้ภำยในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Kaolin เนื่องจำกรำคำ
วัต ถุดิ บมีควำมผัน ผวนตำมรำคำในตลำดโลกซึ่ งแปรผันตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลกในแต่ ละช่ว งปี
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีนโยบำยสั่งซื้อวัตถุดิบจำกผูผ้ ลิตหลำยรำยจำกหลำยภูมิภำคโดยมีกำรทำสัญญำระยะยำว
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนวัตถุดิบเพื่อให้ได้วตั ถุดิบในปริ มำณที่เพียงพอกับควำมต้องกำรตรงตำมคุณภำพ
ที่กำหนดไว้ในรำคำที่เหมำะสม และกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบจำกบำงแหล่งได้จดั ซื้อในรำคำ FOB (Free on Board) และ
จัดเหมำเรื อขนส่งมำประเทศไทยเพื่อควำมได้เปรี ยบในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(3)

ขั้นตอนและเทคโนโลยีกำรผลิต:

1. นำวัตถุดิบแต่ละชนิดเข้ำเก็บไว้ในคลังเก็บวัสดุ
2. ขนย้ำยวัตถุดิบด้วยสำยพำน โดยแยกป้ อนเข้ำในอัตรำคงที่ไปยังเครื่ องชัง่ อัตโนมัติใน
เวลำเดียวกัน
3. ส่งเข้ำเครื่ องผสม (Mixer) ที่สำมำรถควบคุมควำมชื้นและปริ มำณน้ ำที่เติม
4. เมื่อส่วนผสมได้สมดุลย์และส่งเข้ำเครื่ องทำให้เป็ นเม็ด (Granulator)
5. ส่งเข้ำเครื่ องอบ (Dryer) เพื่อให้ควำมชื้นของปุ๋ ยอยูใ่ นมำตรฐำน (ไม่เกิน 3%)
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6. เม็ด ปุ๋ ยที่อบแห้งแล้วจะส่ งผ่ำนเข้ำเครื่ องคัดขนำดเม็ด (Screen) เพื่อให้ได้ขนำดตำม
มำตรฐำนส่ วนเม็ดปุ๋ ยที่ ไม่ได้ข นำดมำตรฐำนจะถูกส่ งย้อนกลับไปเข้ำขบวนกำรผลิต
ใหม่อีกครั้ง
7. ส่วนเม็ดปุ๋ ยที่ได้ขนำดมำตรฐำนจะถูกส่ งเข้ำเครื่ องทำให้เย็น (Cooler) เนื่ องจำกปุ๋ ยยังมี
อุณ หภู มิสูงและมีก ำรระบำยของไอน้ ำอยู่ ต้องทำให้เย็น ก่ อนเพื่อป้ องกัน กำรจับตัว
กันเองเป็ นก้อน
8. เม็ดปุ๋ ยที่ผ่ำนเครื่ องทำให้เย็นแล้วส่ งไปผ่ำนมีขบวนกำรเคลือบผิวเม็ด (Coating) โดย
วิธีกำรพ่น Spray สำรที่ใช้เคลือบลงบนเม็ดปุ๋ ยในปริ มำณพอเหมำะ เพื่อป้ องกันกำรดูด
ควำมชื้นของตัวปุ๋ ยเอง
9. นำปุ๋ ยที่ ถูก เคลือบแล้ว ส่ งไปเก็บยังคลังเก็บเม็ดปุ๋ ย (Bulk Storage) เพื่อรอกำรบรรจุ
กระสอบต่อไป

กระบวนการผลิตและวัตถุดิบ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรทบทวนและพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ ยงที่สำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจปุ๋ ยเคมีซ่ ึงอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั โดยปัจจัยควำมเสี่ยงที่เป็ นนัยสำคัญและวิธีบริ หำรควำมเสี่ยงมีตำมที่ จะแสดงต่อไปนี้
อย่ำงไรก็ดี นอกเหนื อจำกปั จจัยควำมเสี่ ยงดังกล่ำวแล้วอำจมีควำมเสี่ ยงอื่นๆ ที่บริ ษทั ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้
หรื อเป็ นควำมเสี่ยงที่บริ ษทั ประเมินว่ำในปัจจุบนั ยังไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ
1. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ
โดยทัว่ ไปแล้วกำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรจะเป็ นไปตำมฤดูกำลเพำะปลูก ซึ่งควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีจะมี
มำกที่สุดในช่วงฤดูฝน ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำลและควำมแปรปรวนของสภำพดินฟ้ำอำกำศจึงเป็ น
ปั จจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีในภำคกำรเกษตรและส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผล
ประกอบกำรของบริ ษทั โดยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในหลำยลักษณะ
เช่น ภัยแล้ง ภำวะโลกร้อน พำยุนอกฤดูกำล เหตุกำรณ์อุทกภัย รวมถึงปริ มำณน้ ำในแม่น้ ำลำคลองและน้ ำใน
เขื่อนไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกร จึงมีผลทำให้อุปสงค์ของปุ๋ ยเคมีไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษ ัทมี ก ำรติ ด ตำมสถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพดิ น ฟ้ ำ อำกำศอย่ำงใกล้ชิด เพื่อพิ จ ำรณำ
ปรับเปลี่ยนแผนกำรผลิตและแผนกำรตลำดให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์และรักษำระดับสิ นค้ำคงคลังให้
สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทำนของตลำดในแต่ละฤดูกำล
2. ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรผลิตปุ๋ ยเคมีจำกต่ำงประเทศ ดังนั้นควำมผันผวนของรำคำ
วัต ถุดิ บจึ งส่ งผลกระทบต่ อต้น ทุน ในกำรผลิตปุ๋ ยเคมีและส่ งผลต่อกำรกำหนดรำคำขำยปุ๋ ยเคมี และมีผล
ต่อเนื่องไปถึงผลประกอบกำรของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ โดยปกติแล้วรำคำวัตถุดิบที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
จะผันผวนตำมรำคำในตลำดโลก ซึ่งถูกกำหนดโดยหลำยปั จจัยเช่น สภำวะเศรษฐกิจ สภำวะอำกำศ รำคำ
พืชผล รำคำพลังงำน รวมถึงกำรเก็ งก ำไร อย่ำงไรก็ต ำม บริ ษ ัท ไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสิ น ค้ำให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกำรผลิตที่มีควำมผันผวนดังกล่ำวได้ เนื่ องจำกปุ๋ ยเคมีเป็ นสิ นค้ำ
ควบคุมรำคำตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริ กำร พ.ศ.2542 ซึ่งคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำ
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สินค้ำและบริ กำร กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิ ชย์ (“คณะกรรมกำรกลำงฯ”) ได้ออกประกำศแนะนำ
รำคำจ ำหน่ ำยสำหรับปุ๋ ยเคมีบำงสู ตร ซึ่งผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมีตอ้ งจ ำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีสูตรที่กำหนดไว้ไม่เกิน รำคำที่
คณะกรรมกำรกลำงฯ ก ำหนด เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิจ ำกคณะกรรมกำรกลำงฯ กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
วัตถุดิบอำจส่ งผลกระทบให้กำรจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีของบริ ษทั ไม่สะท้อนรำคำต้นทุนที่แท้จริ งได้ ซึ่งทำให้ผล
ประกอบกำรของบริ ษทั อำจไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ยงต่อควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบโดยกำรควบคุมระดับสินค้ำคงคลังทั้งวัตถุดิบ
และสิ นค้ำสำเร็ จรู ปให้อยู่ในปริ มำณที่ เหมำะสม โดยบริ ษทั ได้พยำยำมติด ตำมสถำนกำรณ์ตลำดเพื่อปรั บ
แผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพื่อสำมำรถวำงแผนกำรจัดหำวัตถุดิบและคงระดับ
วัตถุดิบในระดับที่เหมำะสมโดยไม่เก็งกำไร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้พยำยำมปรับรำคำขำยปุ๋ ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จ ริ งให้มำกที่สุด โดยหำกมี
ปัจจัยใดที่ทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตปุ๋ ยสู งขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ บริ ษทั จะยื่นข้อมูลต่อคณะกรรมกำรกลำงฯ เพื่อ
ขอให้มีกำรพิจำรณำปรับรำคำจำหน่ำยปุ๋ ย
3. นโยบายภาครัฐ
จำกกำรที่ประเทศไทยมีพ้นื ฐำนทำงด้ำนเกษตรกรรมและควำมเป็ นอยู่ของประชำชนส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่กบั
รำยได้ทำงกำรเกษตร ดังนั้นภำครัฐจึงมีกำรกำหนดนโยบำยหรื อมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ องเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยเฉพำะกำรกำหนดนโยบำยที่ช่วยในกำรลดต้นทุนทำงกำรเกษตร ซึ่งมำตรกำรบำงอย่ำงอำจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น มำตรกำรของคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำ
และบริ กำรของกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิ ชย์ ในฐำนะหน่ วยงำนที่รับผิดชอบที่ได้ขอควำมร่ วมมือ
มำยังผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมีเพื่อให้ปรับลดรำคำขำยปุ๋ ยเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์บำงประเภท กำรออกมำตรกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรดังกล่ำวอำจสวนทำงกับสภำวะรำคำตลำดของวัตถุดิบปุ๋ ยเคมีในต่ำงประเทศ จึงอำจส่ งผลกระทบ
ต่อผลประกอบกำรของบริ ษทั ที่ไม่สะท้อนถึงกลไกทำงกำรตลำด
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั มีนโยบำยให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีควำมสำมำรถ
ในกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรผลิตสินค้ำได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรตลำด โดยหันไปมุ่งเน้นทำกำรตลำด
ในสูตรปุ๋ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้อยูภ่ ำยใต้มำตรกำรควบคุมรำคำของภำครัฐเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
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4. กาลังซื้อของเกษตรกร
สภำวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของผลิตผลทำงกำรเกษตรของตลำด
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศเป็ นปั จจัยสำคัญอีกประกำรหนึ่ งที่ส่ งผลกระทบต่อกำลังซื้อปั จจัยกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อควำมต้องกำรในกำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จำกสถำนกำรณ์ปัญหำ
รำคำสินค้ำทำงกำรเกษตรตกต่ำที่เกิดจำกควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนของสิ นค้ำเกษตร
ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรซื้อปุ๋ ยของเกษตรกร เนื่องจำกภำวะรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำทำ
ให้รำยได้ของเกษตรกรลดลง จึงส่ งผลต่อกำลังซื้อของเกษตรกรและนำไปสู่ ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยที่ลดลงใน
ที่สุด นอกจำกนี้รำยได้ที่ลดลงของเกษตรกรอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำปุ๋ ยของเกษตรกรให้แก่
ตัวแทนจำหน่ำยของบริ ษทั ซึ่งอำจกระทบต่อเนื่ องมำยังบริ ษทั ที่อำจไม่ได้รับชำระหนี้ จำกตัวแทนจำหน่ ำย
ตำมกำหนดระยะเวลำได้
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยที่สำมำรถรองรับกำรเพำะปลูกพืชได้หลำยประเภท เช่น ข้ำว ผักและผลไม้
ยำงพำรำเป็ นต้น จึงสำมำรถกระตุน้ กำลังซื้อปุ๋ ยของเกษตรกรเพื่อสร้ ำงยอดขำยให้แก่บริ ษทั ได้ตลอดทั้งปี
นอกจำกนี้บริ ษทั ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ของรำคำสินค้ำกำรเกษตรอย่ำงใกล้ชิดและหันไปมุ่งเน้นกำรขำยไป
ยังพื้นที่ที่มีกำลังซื้อ รวมถึงเฝ้ำระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน
กำรเกิดหนี้เสียหรื อกำรได้รับชำระหนี้ไม่ตรงตำมกำหนดเวลำ
5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
กำรที่บริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบปุ๋ ยเคมีจำกต่ำงประเทศเป็ นหลัก ทำให้หนี้ ค่ำสิ นค้ำที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นเงิน
สกุลต่ำงประเทศโดยเฉพำะสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ บริ ษ ัทจึงมีค วำมเสี่ ยงจำกกควำมผัน ผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินบำท โดยภำระหนี้ค่ำวัตถุดิบอำจปรับสูงขึ้นหำกสกุล
เงิน บำทอ่อนค่ำลงเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงิ น นอกจำกนี้ บริ ษ ัทยังส่ งออกปุ๋ ยเคมีไปยังลูก ค้ำในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้ำน ดังนั้นบริ ษทั อำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของเงินตรำต่ำงประเทศที่อ่อนค่ำลง
เมื่อถึงกำหนดรับชำระค่ำสินค้ำจำกคู่คำ้ ในต่ำงประเทศ
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กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั มีกำรพิจำรณำกำรใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินสำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ณ วันที่
เกิ ดรำยกำรที่ เป็ นเงิน ตรำต่ ำงประเทศ ซึ่ งแนวทำงนี้ จ ะช่ วยปิ ดควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำ
แลกเปลี่ยนที่จ ะเกิด กับบริ ษทั อีกทั้งยังช่ วยให้บริ ษ ัทสำมำรถก ำหนดต้น ทุน และรำคำขำยสิ น ค้ำได้อย่ำง
เหมำะสม
6. การลงทุนในต่างประเทศ
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจปุ๋ ยเคมีไปยังประเทศใกล้เคียง โดยขณะนี้ได้มีกำรขยำยกำรลงทุนไปยัง
ประเทศเมีย นมำร์ โดยได้จดั ตั้ง TCCC Myanmar Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยมีทุนจดทะเบียน 12.5
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ ดำเนิ นกิจกำรโรงงำนบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษติลำวำของประเทศเมียนมำร์ และได้เริ่ มเปิ ดดำเนิ น งำนเชิงพำณิ ชย์ในช่ วงต้นปี 2561 โครงกำรใน
ต่ำงประเทศนี้มีปัจจัยควำมเสี่ยงหลำยประกำรที่อำจส่งผลต่อทิศทำงผลกำรดำเนินกำร อำทิเช่น สภำวะตลำด
คู่ แข่ ง กฎหมำยและกฎระเบี ย บรำชกำร ทัก ษะควำมรู ้ ข องแรงงำนท้องถิ่น ภำวะเงิ น เฟ้ อ ก ำลังซื้ อของ
เกษตรกร เป็ นต้น
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั ได้ติดตำมควำมเป็ นไปของสภำวะเศรษฐกิจ สังคม และสภำวะตลำดปุ๋ ยในประเทศเมียนมำร์ อย่ำง
ต่ อเนื่ อง เพื่ อหำแนวทำงตอบสนองควำมต้องกำรทำงกำรตลำดให้ส อดคล้องกับสถำนกำรณ์ ได้อย่ำ ง
เหมำะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ใช้จุดแข็งด้ำนแบรนด์ที่ติดตลำด มีมำตรฐำนคุณภำพเป็ นที่น่ำเชื่อถือ มีตน้ ทุนที่ต่ำ
จำกปริ มำณสัง่ ซื้อและกำรผลิตในจำนวนมำก และกำรมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ใช้ปุ๋ยเพื่อกำรเพำะปลูกของเกษตรกร
7. การดาเนินงานของโรงงาน
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสิ น ค้ำของบริ ษทั มีควำมสำคัญต่ อผลกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษ ัท ดังนั้น ควำม
เสียหำยหรื อควำมขัดข้องที่เกิดขึ้นกับกระบวนกำรผลิต สินค้ำคงคลัง หรื อกำรส่งมอบสิ นค้ำ อันเนื่ องมำจำก
เหตุ กำรณ์ ต่ำงๆ ที่เกิด ขึ้นนอกเหนื อกำรควบคุ มของบริ ษ ัท เช่น เหตุ สุดวิสัย ภัยธรรมชำติ อัคคี ภยั ควำม
บกพร่ องของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ กำรขำดแคลนสำธำรณูปโภค
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กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษ ัทได้ว ำงแผนกำรผลิต สิ น ค้ำ ผ่ำนโรงงำน 2 แห่ ง คื อ โรงงำนที่ อำเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัด
สมุทรปรำกำร และโรงงำนที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ซึ่งแต่ละแห่ งสำมำรถดำเนิ นงำน
ทดแทนกันได้ โดยโรงงำนทั้งสองแห่งได้รับกำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับ
แผนกำรบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันและเชิงพยำกรณ์ เพื่อรักษำเสถียรภำพของโรงงำนและ
ลดโอกำสที่โรงงำนจะต้องหยุดเดินเครื่ องนอกกำหนดเวลำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้จดั ทำประกันภัยครอบคลุม
กำรดำเนินงำนและทรัพย์สินของโรงงำนและประกันภัยจำกกำรหยุดชะงักในกำรดำเนิ นธุรกิจ เพื่อลดควำม
เสียหำยให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิภยั ขึ้น
8. การพึง่ พาผู้จดั หาวัตถุดบิ น้ อยราย
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำของบริ ษทั มำจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หำที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นกำรจัดหำ
วัตถุดิบให้เพียงพอและทันเวลำในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรจัดหำในรำคำที่เหมำะสมจึงเป็ น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั ซึ่งในสภำวะที่อุปทำนวัตถุดิบในตลำดมีน้อย
อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของบริ ษทั
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มแหล่งผูข้ ำยสำหรับวัตถุดิบทุกประเภทที่บริ ษทั ต้องใช้ในกระบวนกำร
ผลิต ซึ่งบริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบจำกหลำกหลำยประเทศ โดยปุ๋ ยไนโตรเจนและปุ๋ ยฟอสฟอรัสมีแหล่งนำเข้ำจำก
ประเทศในตะวัน ออกกลำงและเอเชีย ปุ๋ ยโพแทสเซียมมีแหล่งน ำเข้ำจำกแคนำดำและเยอรมัน ส่ ว นปุ๋ ย
สำเร็ จรู ปที่นำเข้ำมำเพื่อทำกำรแบ่งบรรจุมีแหล่งนำเข้ำที่สำคัญคือรัสเซีย จึงทำให้ ณ ปั จจุบนั ไม่มีวตั ถุดิบ
ประเภทใดที่บริ ษทั พึ่งพิงแหล่งผูข้ ำยเพียงรำยเดียว อีกทั้งบริ ษทั มีกำรกระจำยกำรสั่งซื้อวัตถุดิบจำกหลำย
แหล่งเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผูจ้ ดั หำดังกล่ำว นอกจำกนี้บริ ษทั ได้มีกำรทำสัญญำจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งจะ
ทำให้ผขู ้ ำยทรำบควำมต้องกำรใช้วตั ถุดิ บของบริ ษทั ในแต่ละช่ว งเวลำเพื่อสำรองวัตถุดิ บให้แก่บริ ษทั ใน
ระดับที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ รวมถึงให้ลำดับควำมสำคัญกับบริ ษทั ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ก่อนผูซ้ ้ือ
รำยอื่น
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9. ผู้มอี านาจควบคุม
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั คือบริ ษทั โซจิทซึ คอร์ปเรชัน่ และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่ วนในกำรถือ
หุ ้นในบริ ษทั รวมกันประมำณร้อยละ 83.46 ดังนั้นกำรออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำว
สำมำรถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่ องสำคัญได้ เช่น กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรเพิ่มทุน รำยกำรเกี่ยวโยงกัน
รำยกำรได้มำจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และอื่ นๆ เนื่ องจำกสิ ทธิในกำรออกเสี ยงมีมำกกว่ำร้อยละ 75 ของผูม้ ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ กำรลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถือเป็ นสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไม่สำมำรถควบคุม
กำรลงมติของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมที่บริ ษทั ต้องกำรหรื อไม่ขดั กับผลประโยชน์ของผู ้ถือ
หุน้ รำยย่อยในทุกกรณี ได้
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ในกำรลงมติเรื่ องที่สำคัญ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ประกำศ และกฎหมำยในเรื่ องที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่ งครัด โดยบริ ษทั มีกำรจัดเตรี ยมข้อมูลของเรื่ องดังกล่ำวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ล่ว งหน้ำก่ อนวัประชุ ม โดยแสดงถึงรำยละเอียดในเรื่ องดังกล่ำ ว ควำมเป็ นมำ เหตุ ผลควำมจ ำเป็ น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกำสพิจำรณำก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริ ษทั
เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซกั ถำมข้อสงสัยได้อย่ำงเต็ มที่ โดยที่ บริ ษ ัทได้จ ัด เตรี ยมผูท้ ี่ มีหน้ำที่ รับผิดชอบ
โดยตรงในเรื่ องนั้นๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติได้อย่ำงเหมำะสมใน
วำระต่ำงๆ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบกิจการ
4.1

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจได้ แก่
4.1.1 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของโรงงำนพระประแดง ตั้งอยู่เลขที่ 284 กิโลเมตรที่
17.5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื้อที่รวมประมำณ 98
ไร่ พร้อมทั้งเครื่ องจักรในกำรผลิตปุ๋ ย ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษทั โดยปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ
4.1.2 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของโรงงำนนครหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 5 ถนนนคร
หลวง-ภำชี ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ เนื้ อที่รวมประมำณ 106 ไร่ พร้อมทั้ง
เครื่ องจักรในกำรผลิตปุ๋ ย ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั โดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงติดภำระจำนอง
กับ บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ เพื่อเป็ นกำรประกันกำรชำระหนี้ ประเภทต่ ำงๆ ของบริ ษทั ในวงเงิ น 637.7 ล้ำนบำท
เครื่ องจักรติดภำระจำนองกับ บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ เพื่อเป็ นกำรประกันกำรชำระหนี้ ประเภทต่ำงๆ ของบริ ษทั ใน
วงเงิน 580.9 ล้ำนบำท
4.2

บริษัทมีทรัพย์สินอื่นที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
4.2.2 เครื่ องหมำยกำรค้ำ
สัญญำอนุ ญำตให้ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำระหว่ำงบริ ษ ัท กับบริ ษ ัท ศรี ก รุ งวัฒนำ จ ำกัด
“ศรี กรุ งวัฒนำ” ซึ่งได้ทำสัญญำกันเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2547 โดยมีเงื่อนไขและสำระสำคัญพอสรุ ปได้ดงั นี้
เจ้ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำ

:

ศรี กรุ งวัฒนำ

ระยะเวลำของข้อตกลง

:

ไม่มีกำหนดระยะเวลำ

สิทธิกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ

:

รวมทั้งสิ้น 19 เครื่ องหมำย รวมถึงเครื่ องหมำยกำรค้ำ
ตรำหัววัว – คันไถ ด้วย

เงื่อนไข

:

เป็ นกำรอนุญำตแบบเพิกถอนไม่ได้และเป็ นกำร
ให้สิ ท ธิ แต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย วที่ จ ะใช้เ ครื่ องหมำยกำรค้ำ
ทั้งหมดดังกล่ำวกับสิ น ค้ำประเภทเคมีภณ
ั ฑ์เกษตร
และปุ๋ ยเคมี ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

ค่ำตอบแทน

:

ชำระครั้งเดียวมูลค่ำทั้งสิ้น 960 ล้ำนบำท โดยชำระ
เป็ นเงินสดและสิ่งอื่น
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่มีนยั สำคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
1. ข้ อมูลของบริษัท
ชื่อ:
สำนักงำนใหญ่:

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) (TCCC)
21/35-46 อำคำรไทยวำ 1 ชั้น 14-16 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
ธุรกิจ:
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมี
ทะเบียนเลขที่:
0107536000277 (เดิม บมจ.101)
โทรศัพท์:
(02) 639-8888
โทรสำร:
(02) 639-8999
อีเมล์:
mailbox@thaicentral.co.th
Home Page:
http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน:
1,754,148,354 บำท
จำนวนหุน้ สำมัญ:
584,716,118 หุน้
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้:
3.00 บำท
จำนวนและชนิดของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมดของบริ ษทั : 584,714,068 หุน้ สำมัญ
2.

ข้ อมูลทั่วไปของนิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว

1)
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จากัด
สำนักงำน:
581 หมู่ 4 นิ ค มอุต สำหกรรมบำงปู ซอย 12บี ถนนสุ ขุมวิท ต ำบลแพรกษำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280
ธุรกิจ:
นำเข้ำและจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตร สำธำรณสุ ข
และปศุสตั ว์ บริ กำรผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร
สัดส่วนกำรถือหุน้ :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์:
(02) 709-4517
โทรสำร:
(02) 709-4780
ทุนจดทะเบียน:
50,000,000 บำท
จำนวนหุน้ สำมัญ:
500,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้:
100 บำท
จำนวนและชนิดของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด: 500,000 หุน้ สำมัญ
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2)
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
สำนักงำน:
205 อำคำรยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ ชั้น 8 ถนนรำชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหำนคร 10100
ธุรกิจ:
ดำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภณั ฑ์
เหลว ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป
สัดส่วนกำรถือหุน้ :
ร้อยละ 51
โทรศัพท์:
(02) 222-7352
โทรสำร:
(02) 224-5616
ทุนจดทะเบียน:
125,000,000 บำท
จำนวนหุน้ สำมัญ:
12,500,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้:
10 บำท
จำนวนและชนิดของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด: 12,500,000 หุน้ สำมัญ
3)
บริษัท เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จากัด
สำนักงำน:
180-184 ชั้น 5 อำคำรศรี กรุ งวัฒนำ ถนนรำชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหำนคร 10100
ธุรกิจ:
ดำเนินธุรกิจนำเข้ำ ส่งออกและจัดจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็ นต้น
สัดส่วนกำรถือหุน้ :
ร้อยละ 49 (ทำงตรงและทำงอ้อมรวมร้อยละ 74.5)
โทรศัพท์:
(02) 225-0200
โทรสำร:
(02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน:
200,000,000 บำท
จำนวนหุน้ สำมัญ:
2,000,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้
100 บำท
จำนวนและชนิดของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด: 2,000,000 หุน้ สำมัญ
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4)
บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จากัด
สำนักงำน:
แปลงเลขที่ ซี -15 และ ซี -18 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวำ ย่ำงกุง้
ประเทศเมียนมำร์
ธุรกิจ:
ดำเนินธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมี ภำยในประเทศเมียนมำร์
สัดส่วนกำรถือหุน้ :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์:
(+95) 1 230 9175
ทุนจดทะเบียน:
12,500,000 ดอลลำร์สหรัฐ
จำนวนหุน้ สำมัญ:
125,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้:
100 ดอลล่ำร์สหรัฐ
จำนวนและชนิดของหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด: 125,000 หุน้ สำมัญ
3.

ข้ อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1)

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000 โทรสำร : (02) 009-9991

2)

ผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (02) 034-0000 โทรสำร : (02) 034-0100
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นำยมนูญ มนูสุข
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4292
2. นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4301
3. นำยชูพงษ์ สุรชุติกำล
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4325

ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ของบริ ษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของ บริ ษทั www.tcccthai.com
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ส่ วนที่ 2

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริ ษัท มีทุ น จดทะเบี ย น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 จ ำนวน 1,754,148,354 บำท เรี ย กช ำระแล้ว
1,754,142,204 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 584,714,068 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 3.00 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 ลำดับแรก ณ 13 มีนำคม 2561
ชื่อบริ ษทั
จำนวนหุน้
1 บริ ษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ *
487,993,273
1.1 บริ ษทั โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ / 256,833,457
1.2 บริ ษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด / 231,159,816
2 กลุ่มบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด**
52,280,691
2.1 บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด / 13,180,850 หุน้
2.2 บริ ษทั กรุ งเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหำชน) / 20,491,000 หุน้
2.3 บริ ษทั เมโทรฟอส จำกัด / 16,614,500 หุน้
2.4 บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ 21 จำกัด / 1,994,341 หุน้

ร้อยละ(%)
83.46

12,617,141
11,292,800
2,181,619
1,923,200
1,135,000
1,000,000
900,000
670,000

2.16
1.93
0.37
0.33
0.19
0.17
0.15
0.11

3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษทั เซ็นทรัลกล๊ำส จำกัด
ธนำคำร กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
น.ส.ศมมงคล กำญจนำภรณ์
นำยพีรวัฒน์ ธรรมำภิมณฑ์
นำยศุภฤกษ์ มงคลสมัย
บริ ษทั ทรำนส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
นำงมยุรี วงแก้วเจริ ญ
บริ ษทั มกรำนันท์ จำกัด

8.94
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หมำยเหตุ

* บริ ษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตำมมำตรำ
258 พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจำกจำนวนเสียง 11,470 เสียง
**บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่อไปนี้ ตำมมำตรำ 258 พรบ. หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริ ษทั กรุ งเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหำชน) โดยบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด ถือหุ ้นใน
บริ ษ ัท ตรี มิต รมำเก็ต ติ้ ง จ ำกัด ในสัด ส่ วนร้ อยละ 33.33 และบริ ษ ัท ตรี มิต รมำเก็ต ติ้ง จ ำกัด ถือหุ ้น ในบริ ษ ัท
กรุ งเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 69.48
- บริ ษทั เมโทรฟอส จำกัด โดยบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด ถือหุ ้นในบริ ษทั เมโทรฟอส
จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.8
- บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ 21 จำกัด โดยบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด ถือ หุ ้นในบริ ษทั ศรี กรุ ง
วัฒนำ 21 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 37
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริ ษทั
บริ ษทั มีนโยบำยจัดสรรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัต รำประมำณร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็ จรวม
สำหรับปี ของงบเฉพำะกิ จกำรหลังหักทุนสำรองตำมกฎหมำย ภำษีและขำดทุนสะสม(ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
อื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
อนึ่งทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั จะเสนอวำระกำรจ่ำยเงินปันผลเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
47 ประชุมวันที่ 28 มีนำคม 2562 เพื่อขออนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุน้ ละ 1.50 บำทสำหรับผลประกอบกำรใน
ปี 2561 เงินปันผลจำนวนดังกล่ำวคิดเป็ นอัตรำเงินปันผลประมำณร้อยละ 62.1 ของกำไรสุ ทธิประจำปี ซึ่งเป็ นไป
ตำมอัตรำจ่ำยเงินปันผลที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริ ษทั ที่อตั รำประมำณร้อยละ 60 ของกำไร
เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี ของงบเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไม่ได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไว้เป็ นหลักเกณฑ์ตำยตัว แต่ โดยทัว่ ไปจะ
พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลเมื่อมีกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมควำมเหมำะสม ในปี 2561 บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจำก
บริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้น 18,387,440 บำท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ และ
เพื่อเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำร บริ ษทั ได้กำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด
กรรมกำรทุกท่ำนต้องมีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยในคณะกรรมกำร
จ ำนวนนี้ จะต้องมีก รรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คนและกรรมกำรจำกภำยนอกอีก 1 คน ปั จ จุ บัน บริ ษัท มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งสิ้ น 3 ท่ำนซึ่งคิดเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 6 ท่ำน ซึ่งใน
จำนวนนี้เป็ นกรรมกำรอิสระที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 6 ท่ำน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
3. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่
4. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ
กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่
5. นำงสำวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
กรรมกำร
6. นำยสุวิช สุวรุ จิพร
กรรมกำร
7. นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ประจาปี 2561
ในปี 2561 บริ ษทั ได้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่ วมประชุมของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนดังนี้

ที่

รำยนำม

ตำแหน่ง

ประชุมครั้งที่
1 2 3 4 5

1. นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ*

ประธำนกรรมกำร

 - - - -

2. นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ**

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่



3. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ***

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

- 

4. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่     

5. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่



6. นำงสำวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมกำร



7. นำยสุวิช สุวรุ จิพร

กรรมกำร



8. นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ



9. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ



10. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำนิช

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ



หมำยเหตุ

1.  เข้ำร่ วมประชุม X ไม่เข้ำร่ วมประชุม - ลำออก/ยังไม่ได้รับตำแหน่ง
* นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
** นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
และได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
*** นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
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8.2 ผู้บริหาร
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำรกิจ กำรภำยในบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ หำร
ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
1. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

2. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
-

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่
ด้ำนกำรเงินและบัญชี

3. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนจัดซื้อ

4. นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ทรัพยำกรมนุษย์

5. นำยวัชระ ปิ งสุทธิวงศ์

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนกำรธุรกรรมกำรค้ำ กำรตลำด และกำรวิจยั และพัฒนำ

6. นำยสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนกำรผลิต

7. นำยเรี ยวซุเกะ โฮริ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนวำงแผนองค์กรและด้ำนบริ หำร

8. นำยโค โทจิม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนสำขำย่ำงกุง้

รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
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แผนผังองค์กรของบริษัท
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8.3 เลขานุการบริษัท
ตำมข้อ ก ำหนดของพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ บริ ษัท ได้แต่ ง ตั้ง นำยพชระ
วรรธนวินิจ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่จดั กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรบริ หำร จัดทำ
และเก็บรักษำเอกสำร อำทิ ทะเบียนกรรมกำร หนังสื อนัดประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รำยงำนประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่
รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร ตลอดจนให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
นำยพชระ วรรธนวินิจ จบกำรศึกษำทำงด้ำนกฎหมำยจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัย
ซิดนี ยป์ ระเทศออสเตรเลีย และผ่ำนกำรอบรมหลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิ งำนเลขำนุ ก ำรบริ ษทั รุ่ น ที่ 23 จัดโดยชมรม
เลขำนุกำรบริ ษทั ไทย สมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทยรำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรสำหรับปี 2561 มีจำนวนรวม 6.7 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(1) ค่ ำตอบแทนรำยเดือน (2) ค่ ำบำเหน็จ กรรมกำร และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ (สำหรั บ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ) โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรแต่ละท่ำนมีดงั นี้
ลาดับที่

รายนาม

ตาแหน่ ง

กรรมการ

(หน่ วย : บาท)
กรรมการตรวจสอบ

1

นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ*

ประธำนกรรมกำร

266,000

-

2

นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ**

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

1,280,000

-

3

นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ***

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

36,000

3

นำยชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและ
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่

798,000

-

4

นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่

726,000

-
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กรรมการ

(หน่ วย : บาท)
กรรมการตรวจสอบ

กรรมกำร

280,000

-

นำยสุ วิช สุวรุ จิพร

กรรมกำร

280,000

-

7

นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

493,333

700,000

8

นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

400,000

540,000

9

นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

400,000

540,000

ลาดับที่

รายนาม

5

น.ส.กนกพร อังสุ นทรสฤษดิ์

6

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หำรสำหรับปี 2561 จำนวน 9 ท่ำน มีจำนวนรวม 38 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
หมำยเหตุ : * นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
** นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
และได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
*** นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
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8.5 บุคคลากร
บริ ษทั มีพนักงำนทั้งหมด 643 คน โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนจำนวนทั้งสิ้น
426,793,276 บำท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงิ นช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงิน โบนัสช่วยเหลือ
พิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทน
ให้แก่พนักงำนในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวมทั้งสิ้น 86,542,039 บำท
ปี 2561
พนักงำนในสำนักงำนใหญ่
พนักงำนในโรงงำนพระประแดง
พนักงำนในโรงงำนนครหลวง
พนักงำนคลังสินค้ำหำดใหญ่
รวม
ค่ำตอบแทนพนักงำนทั้งสิ้น
ปี 2561
พนักงำนบริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด
พนักงำนบริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด
พนักงำนบริ ษทั เซ็นทรำปิ ค (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงำนบริ ษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จำกัด
รวม
ค่ำตอบแทนพนักงำนทั้งสิ้น

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
162 คน
307 คน
171 คน
3 คน
643 คน
426,793,276 บำท
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
74
52
132
258
86,542,039 บำท
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำร
บริ หำรจัดกำรด้วยควำมโปร่ งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และประสิทธิภำพในกำรจัดกำร ส่งผล
ให้องค์กรมีก ำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและมีเสถีย รภำพ ในกำรนี้ บริ ษ ัทได้จดั ให้มีร ะบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี มี
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มีวิสยั ทัศน์ รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำของตนเอง สำมำรถชี้แจงและ
อธิบำยเหตุผลได้ รับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ มีควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีกำรดำเนิ นงำนอย่ำงโปร่ งใส
ตลอดจนจัดให้มีกำรสร้ำงกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนำจ เพื่อให้กำรบริ หำรงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะร่ วมกันดูแลให้คำแนะนำและพัฒนำทุกระบบงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยและกล
ยุทธ์ที่วำงไว้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงกำรเคำรพในสิ ทธิควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น และกำรมีควำม
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็ นปัจจัยสำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริ ษทั และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในระยะยำว
ในกำรดำเนินกิจกำร บริ ษทั ได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG
Code) ออกโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้ให้สอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิของ
บริ ษทั เนื้อหำของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ครอบคลุมเนื้อหำ 5 หมวด โดยสรุ ปดังนี้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้
2. กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิทธิที่ผถู ้ ือหุน้ พึงได้รับ ซึ่งจะทำให้ผถู ้ ือหุน้ ไว้วำงใจ และมัน่ ใจใน
กำรลงทุนในบริ ษทั โดยกำหนดนโยบำยและกำรดำเนินกำรเพื่อรักษำสิทธิพ้นื ฐำนที่ผถู ้ ือหุน้ พึงได้รับโดยเท่ำเทียม
กันของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ ยวข้อง ทั้งกำรมีส่วนแบ่งในผล
กำไร และเงินปันผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน สิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิในกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิที่จ ะ
ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ สิ ทธิในกำรได้รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมกันในกำรรับซื้อหุ ้นคืนโดย
บริ ษทั รวมทั้งมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ
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ในกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน และอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทำง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทรำบข้อมูลกำรประชุมอย่ำงรวดเร็ วผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั และจัดส่งเผยแพร่ สำเนำรำยงำน
กำรประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้กำหนดวำระกำรประชุ ม
ไว้เป็ นเรื่ องๆ อย่ำงชัดเจน และได้ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่
ละวำระไว้ดว้ ย นอกจำกนี้ ยังเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ส่งคำถำมและเสนอวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถส่ งคำถำมหรื อเสนอวำระกำรประชุมมำยังบริ ษทั ได้โดยตรงหรื อ
ผ่ำนทำงเว็บไซท์ของบริ ษทั ก็ได้
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนำคม 2561 ที่ ณ ห้อง
Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ ถนนสำทรใต้ กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งเป็ นสถำนที่ที่มี กำรคมนำคม
สะดวกผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเดินทำงไปยังที่ประชุมได้โดยง่ำย บริ ษทั ยังได้จดั เตรี ยมของว่ำงและของที่ระลึกไว้คอย
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกท่ำนซึ่งรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้เข้ำร่ วมประชุมโดยมี
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม และมีเจ้ำหน้ำที่ของสำนักที่ปรึ กษำกฎหมำยภำยนอก
เป็ นผูต้ รวจสอบกำรนับคะแนนในกำรลงมติ ก่อนเริ่ มประชุมประธำนได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู ้
ถือหุน้ ทรำบ และตลอดระยะเวลำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นประธำนได้เปิ ดโอกำสในผูถ้ ือหุ ้นได้ซกั ถำมข้อสงสัยต่ ำงๆ
ต่อที่ประชุมได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
สำหรับวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั เสนอชื่อกรรมกำรให้ผถู ้ ือ
หุน้ ลงคะแนนเป็ นรำยคนไป เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิในกำรเลือกกรรมกำรที่ตอ้ งกำรได้อย่ำงแท้จริ ง
สำหรับรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้จ ดบันทึก ไว้อย่ำงละเอียดและได้นำขึ้ นบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั จัดให้มีกำรดำเนินกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเวลำที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลตำมระเบียบปฏิบตั ิผำ่ นช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรื อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
บริ ษทั ยังได้เปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่ำงชัดเจนไว้ในรำยงำนประจำปี
และแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจว่ำบริ ษทั มีโครงสร้ำงกำรดำเนิ นงำนที่มีควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้
บริ ษทั ไม่มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ แบบไขว้หรื อโครงสร้ำงกำรถือหุน้ แบบปิ รำมิด
นอกจำกนี้ บริ ษทั จัดให้ผลู ้ งทุนรำยย่อยที่สนใจในกิจกำรบริ ษทั เข้ำเยีย่ มชมกิจกำรตำมควำมเหมำะสมและ
สำมำรถติดต่อขอข้อมูลของบริ ษทั ได้โดยตรงจำกเลขำนุกำรบริ ษทั
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2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้จดั
ให้มีก ระบวนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ โ ปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภำพ โดยด ำเนิ นกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและพิจ ำรณำ
ลงคะแนนเสียงตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในกำรออกเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นจะมีสิทธิออก
เสี ยงหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งคะแนนเท่ำเทียมกัน สำหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรที่เป็ นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรื อบุคคลใด ๆ เข้ำประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทนได้ โดยบริ ษทั
ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสำรหรื อหลักฐำนรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนใน
กำรมอบฉันทะ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรื อผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ
จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้ บริ ษทั ได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบเป็ นภำษำอังกฤษจัดส่งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ รำยที่เป็ นชำวต่ำงประเทศด้วย
สำหรับผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยที่ตอ้ งกำรเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อเข้ำรับกำรแต่งตั้งก่อนกำรประชุมสำมัญประจำปี
สำมำรถทำได้โดยเสนอรำยชื่อพร้อมประวัติข องบุ คคลดังกล่ำวมำยังบริ ษทั ทั้งทำงจดหมำยหรื อเว็บไซต์ โดย
บริ ษทั ได้ประชำสัมพันธ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทรำบผ่ำนตลำดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว
นอกจำกนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย บริ ษทั กำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแบบ
สะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นรำยย่อยสำมำรถเทคะแนนเลือกกรรมกำรที่ตนพอใจเข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ได้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้ว่ำ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน รวมถึงบุคคลภำยในที่เกี่ยวข้อง จะไม่
นำข้อมูลภำยในที่ได้ล่วงรู ้และยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริ ษทั จึงได้กำหนดข้อปฏิบตั ิ
ในเรื่ องนี้ ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบีย บปฏิบัติข องบริ ษ ัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริ ยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูล
ภำยในบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะทำให้ผถู ้ ือหุน้ ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรม โดยผูท้ ี่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ผอู ้ ื่นเว้นแต่เป็ นบุคคลที่จำเป็ นต้องทรำบ และจะต้องไม่นำข้อมูล
ดังกล่ำวไปหำประโยชน์แก่ต นเองหรื อเครื อญำติ บริ ษทั ได้จ ัดพิมพ์ก ฎเกณฑ์และประมวลดังกล่ำวแจกให้แก่
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน เมื่อบุคคลดังกล่ำวได้รับทรำบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่ำวก็จะลง
ลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน และบริ ษทั ได้จดั อบรมเนื้ อหำของกฎเกณฑ์และประมวลนี้ แก่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำน
เป็ นประจำทุกปี อีกด้วย บริ ษทั ยังมีขอ้ กำหนดห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนซึ่งได้ทรำบถึงข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลำ 30 วัน ก่อนที่บริ ษทั จะเผยแพร่ งบกำรเงินของบริ ษทั
หรื อข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่ อรำคำหลัก ทรั พย์ข องบริ ษทั สู่ สำธำรณชน นอกจำกนี้ บริ ษ ัทได้ปฏิบตั ิ ต ำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทยโดยให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั แจ้งกำรถือครอง
หลักทรัพย์บริ ษทั เมื่อแรกเข้ำรับตำแหน่งและต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมข้อกำหนดและ
ขั้นตอนปฏิบตั ิที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย สำหรับนโยบำยกำร
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ควบคุมกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและ
จริ ยธรรมในหัวข้อกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และนอกจำกนี้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ยังได้ยึดหลักปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่ งครัดเสมอมำ
ในกรณี ของกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงนั้น บริ ษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเข้ำทำรำยกำรเกี่ยว
โยงกันไว้ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมของบริ ษทั โดยอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับ ตลำด
ทุนได้กำหนดไว้ตำมประกำศที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ บริ ษทั จะ
พิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ำของรำยกำร และจะดำเนินกำรเปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ ขอ
อนุมตั ิคณะกรรมกำรหรื อขออนุมตั ิผถู ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี อย่ ำงเคร่ งครัด บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดของรำยกำร
เกี่ยวโยงกันไว้ในรำยงำนประจ ำปี โดยรำยกำรระหว่ำงกัน ได้กระทำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็ นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงควำมจำเป็ นและเหตุผลด้วย
3. สิทธิและบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษ ัทมีน โยบำยในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ โดยยึด มัน่ ในควำมรั บผิด ชอบต่ อผูม้ ีส่ว นได้เสี ย ทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริ ษทั เพื่อประโยชน์อย่ำงยัง่ ยืน ซึ่งหมำยควำมรวมถึง ผูถ้ ือหุ ้น พนัก งำน คู่คำ้ คู่ แข่ง เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ
ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนอยู่บนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
ด้วยควำมโปร่ งใส และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนั้น
เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับกำรดูแลตำมสิทธิและข้อตกลงที่มีอยูก่ บั บริ ษทั อย่ำง
เป็ นธรรม บริ ษทั จึงได้กำหนดแนว ทำงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
3.1 ผูถ้ ือหุ ้น : บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ และสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยคำนึ งถึง
ควำมเจริ ญ เติ บโตของบริ ษ ัทอย่ำงยัง่ ยืน สร้ ำงมูลค่ ำเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้ง
ดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3.2 พนักงำน : บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับพนักงำน ซึ่งถือเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำ และเป็ นปั จจัยสำคัญสู่
ควำมสำเร็ จ ของบริ ษทั จึ งได้มุ่งพัฒ นำให้พนัก งำนมีก ำรเจริ ญเติบโตอย่ำงต่ อเนื่ องและดู แลสวัสดิภ ำพ ควำม
ปลอดภัยของพนักงำน โดยได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรทำงำน บริ ษทั ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำม
ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงงำนของบริ ษ ัท โดยมีขอ้ บังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั เรื่ องควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำนซึ่งเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่เข้มข้นกว่ำ
มำตรำฐำนที่กฎหมำยกำหนด พนักงำนทุกคนต้องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษทั ได้มีกำรรวมสถิติ
กำรเกิดอุบตั ิเหตุ กำรเจ็บป่ วยและกำรลำหยุดเนื่องจำกกำรทำงำนและได้เผยแพร่ ให้ได้รับทรำบกันเพื่อใช้ในกำร
พัฒนำและปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนให้มีควำมปลอดภัยสูงสุดด้วย
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ด้ำนพัฒนำทักษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถ บริ ษทั ได้จดั ให้มีแผนหลักสู ตรกำรอบรมและสัมมนำประจำปี ที่
เหมำะสมแก่พนักงำนแต่ละคนโดยสำรวจจำกทักษะและควำมต้องกำรของพนักงำนในสำยงำนต่ำงๆ ว่ำต้องกำร
เพิม่ ทักษะด้ำนใดของพนักงำนบ้ำง ในแผนได้มีกำหนดชัว่ โมงกำรฝึ กอบรมเฉลี่ยของพนักงำนแต่ละคนและวัดผล
ของกำรฝึ กอบรมเพื่อประเมินถึงควำมสำเร็ จของแผนกำรฝึ กอบรมด้วย
ด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิ ก ำร บริ ษ ัทมีข ้อบังคับกำรทำงำนซึ่ งได้ก ำหนดกำรให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิ กำรที่ เหมำะสมแก่พนัก งำนให้เป็ นธรรมโดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนของอุตสำหกรรมเดี ยวกัน เช่น อัต รำ
เงินเดือนที่เหมำะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวัสดิกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี
กำรประกันอุบตั ิ เหตุและประกัน ชีวิต เครื่ องแบบพนัก งำน โรงอำหำรในโรงงำนของบริ ษ ัท หอพัก รถรั บส่ ง
พนักงำน ทุนกำรศึกษำ กองทุนฌำปณกิจสำหรับพนักงำนและคนในครอบครัวที่เสียชีวิต และอื่นๆ รวมถึงโบนัส
ประจำปี ให้แก่ พนัก งำนซึ่ งจะขึ้ น อยู่ก ับผลประกอบกำรของบริ ษ ัทในแต่ ละปี บริ ษ ัทได้จ ัดตั้งคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร ประกอบไปด้วยตัวแทนจำกลูกจ้ำงและบริ ษทั มีหน้ำ ที่พิจำรณำสวัสดิกำรของ
พนักงำนและเสนอต่อบริ ษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ด้ำนสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมของบริ ษทั ได้กำหนดไว้เป็ นหลักกำรสำคัญ
ถึงกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรี ภำพส่ วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่ องด้วยชำติพนั ธุ์ สี ผิว ศำสนำ เพศ ชำติกำเนิ ด
อำยุ สถำนะทำงสังคม เป็ นต้น บริ ษทั ปฏิเสธกำรใช้แรงงำนเด็กและต่อต้ำนกำรใช้ค วำมรุ นแรงไม่ว่ำกรณี ใดๆ
นอกจำกนี้ บริ ษ ัทจะรั บฟั งข้อคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะพนัก งำนทุ ก ระดับอย่ำงเท่ ำเที ย มและเสมอภำค เพื่ อ
เสริ มสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
3.3 ลูก ค้ำ : บริ ษ ัทมีค วำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำที่จ ะได้รั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม บริ ษทั ได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำไว้ในประมวล
ระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมทั้งในเรื่ องคุณภำพของสินค้ำและควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำโดยบริ ษทั จะจัดส่ งสิ นค้ำ
ที่มีคุณภำพให้แก่ลูกค้ำเท่ำนั้น ทั้งยังต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้ำที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภำพของสิ นค้ำที่
จัดส่งด้วย นอกจำกนี้ บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็ นควำมลับไม่นำไปหำประโยชน์และไม่เปิ ดเผยโดย
ไม่ได้รับอนุญำต แนวนโยบำยดังกล่ำวเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
3.4 คู่คำ้ /เจ้ำหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมของบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิใน
กำรคัดเลือกคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain ไว้ดว้ ย บริ ษทั จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติข อง
คู่คำ้ (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่ำคู่คำ้ มีชื่อเสี ยง ควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตำมสัญญำ ทั้งยังตรวจสอบรำยชื่อ
ของคู่คำ้ ว่ำอยูใ่ นรำยชื่อที่ถูกจับตำมองโดยรัฐบำลหรื อไม่ และธุรกรรมที่ทำกับคู่คำ้ ไม่มีลกั ษณะเพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรหลีกเลี่ยงกฎหมำย นอกจำกนี้ กำรดำเนิ นกิจกรรมทำงธุรกิจกับคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain จะต้องไม่
เกิดกำรขัดกันของผลประโยชน์ดว้ ย และเพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองประโยชน์ของคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain บริ ษทั
จะทำสัญญำกำรไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้อมูลควำมลับอื่นๆ ของคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain
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3.5 คู่แข่ งทำงกำรค้ำ : บริ ษทั ก ำหนดเป็ นนโยบำยและกำรปฏิบตั ิ ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำไว้ในประมวล
ระเบียบและจริ ยธรรมที่จ ะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลัก สำกล ภำยใต้กรอบแห่ งกฎหมำย
เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม โดยจะไม่ทำข้อตกลงใดๆ ที่เป็ น
กำรขัดขวำงทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ เช่นกำรฮั้ว หรื อกำรกระทำใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำตลำด เช่น กำร
ทุ่มตลำด หรื อกำรทำควำมตกลงร่ วมกันกำหนดรำคำ
3.6 สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรดูแลและรับผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมได้กำหนดให้เป็ นนโยบำยของบริ ษทั ที่จะสร้ำงและพัฒนำสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริ ษทั ได้จดั ทำแผนประจำปี ในกำรพัฒนำสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี้บริ ษทั ได้ริเริ่ มโครงกำรต่ำงๆ ที่ช่วยลดมลภำวะและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่นโครงกำรโรงงำนพลังควำมร้อนร่ วม รำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
ได้เผยแพร่ ให้ได้รั บให้ทรำบโดยทัว่ กัน นอกจำกนี้ บริ ษ ัทได้จดั ตั้ง “คณะกรรมกำรและอนุ กรรมกำรมวลชน
สัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำหนดมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง กำรให้ควำมร่ วมมือ
กับทำงหน่วยงำนรำชกำรและส่งเสริ มกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในชุมชนด้วย
หลักปฏิบตั ิที่บริ ษทั ยึดมัน่ และถือว่ำสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งต่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนคือกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชัน่
บริ ษทั ได้กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมถึงกำรห้ำมให้สินบนและห้ำมทำกำรคอรัปชัน่ ทุก
ประเภท อันได้แก่กำรไม่ให้ เสนอว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อบุคคลใดๆ ที่ใช้อำนำจรัฐเพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงไม่สนับสนุนกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่อให้
บริ ษ ัทได้รับบริ ก ำรตำมปกติ หำกจ ำเป็ นต้องทำธุ รกรรมผ่ำนตัว แทนหรื อนำยหน้ำ จะต้องมีก ำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวแทนและนำยหน้ำนั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่ำวจะต้องมีร ำคำไม่สูงกว่ำรำคำปกติของตลำด
พนักงำนหรื อตัวแทนจะต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำรเงินของบริ ษทั ไว้เพื่อกำรตรวจสอบโดย
สำนักตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ด้วยบริ ษทั จัดอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรคอรัปชัน่ เป็ นประจำ
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษทั ที่พนักงำนทุกคนต้องเข้ำร่ วม
เพื่อเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในกำรสอดส่องกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรม หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใน
กำรกระทำผิดกฎหมำย ส่ อไปในทำงทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีช่องทำงกำรเสนอข้อร้องเรี ยนและ
คิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสียต่ำงๆ ดังนี้
- พนักงำนบริ ษทั สำมำรถเสนอร้องเรี ยนกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎระเบียบของบริ ษทั หรื อเสนอควำมคิดเห็น
ใดๆ ได้โดยผ่ำนสำยบังคับบัญชำคือผูจ้ ัดกำรทั่วไปหรื อเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้ หรื อหำกพนักงำนรู ้สึกไม่สะดวก
หรื อไม่สบำยใจ พนักงำนสำมำรถร้องเรี ยนหรื อเสนอควำมเห็นผ่ำนสำยด่วนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ได้ สำยด่วน
กรรมกำรใหญ่มีหลำยช่องทำงได้แก่อีเมล์ จดหมำยและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธำนคณะกรรมกำร
ระเบียบปฏิบตั ิหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เมื่อมีกำรร้องเรี ยนประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิจะพิจำรณำถึง
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ข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวโดยอำจเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิเพื่อสอบสวนหำหลักฐำนแล้วพิจำรณำ
จัดกำรไปตำมควำมเหมำะสม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิหรื อหัวหน้ำสำนักกฎหมำยจะเป็ นผูแ้ จ้งผล
ให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อเสนอควำมคิดเห็นทรำบถึงกำรดำเนินกำรต่อไป
- นอกจำกนี้ พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ สำมำรถเสนอข้อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรได้โดยตรง
โดยส่ งข้อ ร้ อ งเรี ยนไปที่ อี เ มล์ compliance@thaicentral.co.th หรื อ หมำยเลขโทรศัพ ท์ 02-639-8888 หรื อที่
เลขำนุกำรบริ ษทั บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ที่อยู่ 21/35-46 อำคำรไทยวำ 1 ชั้น 15 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120 โดยเลขำนุกำรบริ ษทั จะรวบรวมข้อร้องเรี ยนต่ำงๆ และเสนอไปยัง
คณะกรรมกำรโดยตรงเพื่อพิจำรณำต่อไป
บริ ษทั ได้กำหนดแนวทำงวิธีกำรพิจำรณำข้อร้องเรี ยนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และในกำรร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดบริ ษทั จะให้ควำมคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน แจ้งเบำะแสหรื อเสนอ
ควำมคิดเห็น ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและรำยละเอียดในกำรร้องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นควำมลับและจะถูกลบเมื่อกำร
สืบสวนเสร็ จสิ้นลง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสและทัว่ ถึง ทั้งรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ ไปตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุ นและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(www.set.or.th) และที่ Website ของบริ ษทั www.tcccthai.com รวมถึงสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริ ษทั ได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1411 หรื อ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริ กำร
ข้อมูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ต่อนักลงทุน นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ ไป
4.1 บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดของข้อมูลต่ำงๆ ของบริ ษทั ไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 อัน
ได้แก่ โครงสร้ำงกำรถือหุ ้น รำยชื่อ ประวัติ กำรถือหุ ้น บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร นโยบำยและจำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนิ นงำน ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกำรแข่งขัน ควำมเสี่ ยงหลัก นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริ กำรอื่นที่จ่ำยให้ กบั ผูส้ อบ
บัญชี
4.2 บริ ษทั จัดให้ผถู ้ ือหุน้ /ผูล้ งทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่ำงทัง่ ถึงและเท่ำเทียมกันโดยบริ ษทั
ได้จดั ทำรำยงำนประจ ำปี รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนรำยไตรมำส บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรได้มีกำร
พบปะกับนักวิเครำะห์กำรลงทุนเป็ นครั้งครำวด้วย
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4.3 บริ ษทั ได้กำหนดเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรบริ ษทั ต้องรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้
บริ ษทั ทรำบทุกครั้งรวมถึงกำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้ำเป็ นกรรมกำร ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรกหลังจำกกำรประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นประจำปี ทุก ปี จะมีกำรแจ้งเตือนถึงนโยบำย
ดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรทรำบเพื่อถือปฏิบตั ิต่อไป
4.4 จำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่ งใสโดยเทียบเคียงจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั สำหรับปี 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแล้ว
4.5 คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 โดยสำมำรถหำรำยละเอียดได้จำกรำยงำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงภำระหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั โดย
คณะกรรมกำรมีบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ตอ้ งคำนึ งถึงหลักกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยดำเนิ นกำรอย่ำงซื่อสัต ย์ สุ จ ริ ต มีจ ริ ยธรรม รับผิดชอบ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่ งใส กำกับดูแลให้กำรบริ หำรจัดกำรของฝ่ ำยจัดกำรเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถเสริ มสร้ำงควำม
แข็งแกร่ งในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในสำขำ
ต่ำงๆ และเพื่อเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรบริ ษทั ได้กำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำร
ที่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งหมด กรรมกำรทุกท่ำนต้องมีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ข้อ บัง คับของบริ ษ ัทก ำหนดให้บ ริ ษ ัท มีค ณะกรรมกำรของบริ ษัทไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยใน
คณะกรรมกำรจำนวนนี้ จะต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คนและกรรมกำรจำกภำยนอกอีก 1 คน ปั จจุบัน
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่ำนซึ่งคิดเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 6 ท่ำน ซึ่งในจำนวนนี้เป็ นกรรมกำรอิสระที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ
นำงสำวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นำยสุวิช สุวรุ จิพร
นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล
นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริ มและสนับสนุ นให้คณะกรรมกำรได้เข้ำฝึ กอบรมหรื อเข้ำร่ วมหลักสู ตร
พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของกรรมกำร
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คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำ
ทุกปี บริ ษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบไปยัง กรรมกำรไม่
น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลำ
3-4 ชัว่ โมง ทั้งนี้ กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีกำรบันทึกจัดทำเป็ นรำยงำน
กำรประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมกำรผ่ำนกำรรับรองและจัดเก็บเพื่อผูเ้ กี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมกำรบริ ษ ัทร่ วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์ และให้ค วำมเห็นชอบต่อ ภำรกิจ กลยุทธ์
เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริ ษทั ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมแผน
กลยุทธ์และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจสู งสุ ดแก่บริ ษทั
และควำมมัง่ คัง่ สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภำยใน และมีกำรติดตำมกำรดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ คณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำย
บริ หำร มีกำรกำหนดระดับอำนำจดำเนิ นกำรแต่ละด้ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกำหนดอำนำจทำงกำรเงินอย่ำง
ชัดเจน
3. จัดกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริ ษทั ควบคุม กำกับ ดูแล
และติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย โดยกำหนดให้มี
กำรรำย งำนควำมก้ำ วหน้ำของผลกำรด ำเนิ น งำนและผลประกอบกำรของบริ ษัท ทุ ก เดื อนในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังได้ตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ จึง
ได้กำหนดให้ฝ่ำยบริ หำรรำยงำนเรื่ องที่สำคัญต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อให้กำรดำเนินกิจกำรเป็ นไปอย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ
5. พิจำรณำอนุ มตั ิร ำยกำรที่ สำคัญ เช่น โครงกำรลงทุน ในธุรกิจ ใหม่ กำรซื้ อขำยทรั พย์สิน
ตลอดจนกำรดำเนินกำรใดๆ ที่กฎหมำยกำหนด
6. คณะกรรมกำรอำจแต่ งตั้งบุ ค คลอื่ น ให้ด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษัท ภำยใต้ก ำรควบคุ มของ
คณะกรรมกำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจ
นั้นๆ ได้
7. พิจำรณำอนุ มตั ิ และ/หรื อ ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม
ประกำศ ข้อกำหนด หรื อ แนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8. พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ มีเหตุผล และ
เป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนโดย
ถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรื อ ควำมสัมพันธ์กบั บุคคลภำยนอกอันอำจ
ส่งผลให้บริ ษทั ต้องเสียผลประโยชน์
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท
ชื่ อและจ ำนวนกรรมกำรซึ่ งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่ อแทนบริ ษ ัทคื อ กลุ่ม ก. คื อ นำยโยชิ ฮิ โระ
ทำมูระ หรื อนำยจิ โ ร่ นิ ชิยำม่ำ ลงลำยมือชื่ อร่ วมกับ กลุ่ม ข. คื อ นำยชิ เกะซึ กุ ฟุคุ ด ะ รวมเป็ นสองคนและ
ประทับตรำสำคัญบริ ษทั
การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณะกรรมกำรได้เข้ำฝึ กอบรมหรื อเข้ำร่ วม
หลักสูตรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของกรรมกำรโดยในปี 2561 มีกรรมกำรที่เข้ำรับกำรฝึ กอบรมดังนี้
1. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร ได้เข้ำฝึ กอบรมในหลักสู ตร Board that make a difference (BMD)
8/2018 จัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั มีจำนวน 3 ท่ำน จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั มีคุณสมบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2542 โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำม
กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถได้รับแต่งตั้งกลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อได้ สำหรับปี 2561
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
1. นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยนำยโอภำส ศรี พรกิจขจร เป็ นกรรมกำรตรวจสอบผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบ
ทำนงบกำรเงินของบริ ษทั
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ในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้งด้วยกัน รำยละเอียดกำรเข้ำร่ วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงั นี้
1. นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล
เข้ำร่ วมประชุม 5 ครั้ง
2. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
เข้ำร่ วมประชุม 5 ครั้ง
3. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
เข้ำร่ วมประชุม 5 ครั้ง
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของสำนักตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน หรื อหน่ วยงำน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดัง กล่ำ ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำในช่วงที่ เหมำะสม
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั โดย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูล้ งนำม ครอบคลุมถึงสำรสนเทศต่อไปนี้
7.1 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
7.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเด็นดังนี้
1) ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
2) ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) ควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
5) รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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6) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
7) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำย
บริ ษทั มีสำนักตรวจสอบภำยใน มีสำยบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดควำมอิสระในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของสำยงำนต่ำงๆ โดยสำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่สอบทำน
ควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิ ทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยใน พร้อมทั้งวำงแผนกำรตรวจสอบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมแผน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กำร
ดำเนินของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำนักตรวจสอบภำยในมีนำยไพฑูรย์ อินอุทยั เป็ น
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป มีหน้ำที่กำกับดูแลสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำรกิจกำรภำยในบริ ษทั คณะกรรมกำร
บริ หำรประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจำนวน 8 ท่ำน (โปรดดูหน้ำ 31 ข้อ 8.2)
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริ หำรจัดกำรงำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจกำรอนุมตั ิใน
เรื่ องสำคัญๆ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้อย่ำงชัดเจนในตำรำงอำนำจอนุมตั ิในเรื่ องต่ำงๆ เช่นกำรจัดซื้อ กำรผลิตและ
กำรจัด จ ำหน่ ำยปุ๋ ยเคมี บี ญชี และกำรเงิ น ทรั พยำกรบุ ค คล ตำมแผนงำนหรื องบประมำณที่ ได้รับอนุ มตั ิ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั และผู ้
ถือหุน้ อย่ำงดีที่สุด
2. ให้คำปรึ กษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ในกำร
ตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั บริ ษทั
3. กลัน่ กรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
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การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธำนกรรมกำรบริ ษ ัท ไม่เป็ นบุ ค คลเดี ยวกัน กับประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ ทั้งนี้มีกำรแยกอำนำจหน้ำที่ระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน สำหรับกำรอนุมตั ิรำยกำรที่มีควำมสำคัญ บริ ษทั
ได้มีกำรกำหนดลำดับขั้นในกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในรู ปเล่มที่ชดั เจน นอกจำกนี้ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ก ำหนดให้มี ก ำรรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษ ัท สำมำรถซัก ถำม
ตรวจสอบกำรบริ หำรงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ในเรื่ องที่เป็ นสำระสำคัญได้
9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิเป็ นคณะกรรมกำรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตำมกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบตั ิของ
บริ ษทั (Compliance Program) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเนื้ อหำและกำกับดูแลกำรใช้ประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริ ยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็ นเป็ นหลักปฏิบตั ิพ้ืนฐำนที่ครอบคลุมและกำกับกำรดำเนิ น
กิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั
ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมมีผลบังคับต่อบริ ษทั กรรมกำร และพนักงำนบริ ษทั ทุกคน
ที่จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับที่กำหนดไว้ในประมวลอย่ำงเคร่ งครัด หลักปฏิบตั ิของประมวลระเบียบปฏิบตั ิและ
จริ ยธรรมจะอิงกับหลัก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและหลัก ควำมสุ จ ริ ต มีจุ ด มุ่งหมำยให้พนัก งำนบริ ษ ัทยึด มัน่ ใน
มำตรฐำนทำงจริ ยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีกำรกระทำที่ผดิ กฎหมำยหรื อผิดต่อนโยบำยของบริ ษทั อัน
เป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ทั้งยังจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คง
และยัง่ ยืนอีกด้วย เนื้ อหำในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมแบ่งเป็ น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงำนของบริ ษทั
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ทรัพย์สินและข้อมูลของบริ ษทั พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ที่จะต้องศึกษำและทำควำม
เข้ำใจในเนื้อหำ และนำไปใช้ปฏิบตั ิในกำรทำงำน รวมถึงต้องสอดส่ องดูแลกำรกระทำที่ขดั ต่ อประมวลระเบียบ
ปฏิบตั ิและจริ ยธรรมด้วย
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิประกอบไปด้วย
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
เป็ นประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิ
2. เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
เป็ นสมำชิกคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิ
3. หัวหน้ำสำนักกฎหมำย
เป็ นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วำงแผนกำรใช้และปฏิบตั ิต ำมประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมให้บรรลุตำมเป้ ำหมำย
และให้ควำมรู ้เกี่ยวกับประมวลดังกล่ำว รวมถึงพิจำรณำและอนุ มตั ิแผนกำรใช้และปฏิบตั ิตำมประมวลดังกล่ำว
ตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเสนอมำ
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2. จัด ตั้งและดู แลรั ก ษำเครื อข่ ำยสื่ อสำรฉุ ก เฉิ น เพื่อใช้ในกรณี ที่เกิ ด กำรกระทำที่ มิชอบด้ว ย
กฎหมำยหรื อฝ่ ำฝื นกฎ ระเบียบ รวมถึงกำรละเมิดนโยบำยของบริ ษทั หรื อกำรกระทำใดๆ ที่สงสัยว่ำจะเป็ นกำร
ละเมิดกฎหรื อระเบียบบริ ษทั
3. จัดให้มีทีมงำนสอบสวนตำมควำมจำเป็ นเพื่อค้นหำข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำยหรื อกำรฝ่ ำฝื นกฎ ระเบียบของบริ ษทั และพิจำรณำว่ำกำรฝ่ ำฝื นหรื อกำรละเมิดดังกล่ำวควรจะมีกำร
ลงโทษทำงวินัยหรื อไม่ รวมถึงนำเสนอมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อจัด กำรกรณี ดงั กล่ำว รวมถึงเพื่อป้ องกันกรณี
ดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้นอีกในอนำคต
4. ชี้แจงและอบรมพนักงำนบริ ษทั ให้เข้ำใจและตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน
ตำมประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรม
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงขึ้นเพื่อดำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษทั ให้เป็ นรู ปธรรมและสำมำรถ
สนับสนุนกำรตัดสินใจของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงลดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคต โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้นำหลักกำรบริ หำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk
Management) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนมำปรับใช้ในบริ ษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้ วย
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่ , เจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและกรรมกำร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นสมำชิกคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
3. หัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดงั นี้
1. กำหนดนโยบำยและเสนอแนะแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
2. จัดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำหนดกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมทัว่ ทั้ง
องค์กร
3. สอบทำนควำมเสี่ยงและมำตรกำรในกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้ำของควำมเสี่ยง
และให้คำแนะนำเพื่อกำรปรับปรุ ง
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4. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทัว่ ทั้งองค์กร รวมถึง
ทบทวนนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นประจำ
5. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงซึ่ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำน โดย
มีสำนักตรวจสอบภำยในเป็ นผูป้ ระสำนงำนและสนับสนุน
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั กรรมกำรของบริ ษทั จะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมีจำนวน
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ต้องมีถิ่น ที่อยู่ใน
รำชอำณำจักร โดยในคณะกรรมกำรจำนวนนี้จะต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คนและกรรมกำรจำกภำยนอก
อีก 1 คน
บริ ษทั กำหนดให้กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นกำรลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดย
มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรคือ
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือคูณด้วยกรรมกำรที่จะเลื อกตั้ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุค คลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผู ไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขำด
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่ งทั้งคณะ และ
ให้ที่ประชุ มเลือกกรรมกำรของบริ ษ ัทขึ้ นใหม่ต ำมวิธีกำรข้ำงต้น โดยกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งอำจได้รั บ
เลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมกำรชุดเดิมรักษำกำรในตำแหน่ งเพื่อดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ต่อไปพลำงก่อนเท่ำที่
จำเป็ นจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
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นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั จะพ้นจำกตำแหน่งได้หำกกรรมกำรตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด หรื อมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตำมพระรำช
บัญตั ิหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณี ที่มีตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุขำ้ งต้น ข้อบังคับ
บริ ษ ัทก ำหนดให้ค ณะกรรมกำรเลือกบุ ค คลคนหนึ่ งซึ่ งมีคุ ณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68
พระรำชบัญญัติมหำชน พ.ศ. 2535 เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่ วำระ
ของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ งกรรมกำรได้เพียง
เท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
ข้อบังคับบริ ษทั ยังกำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมำรถถอดถอนกรรมกำรบริ ษทั ได้ โดยลงมติให้
กรรมกำรคนใดคนหนึ่ งออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของ
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนหุ ้นที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการ
เมื่อต ำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั ว่ำ งลงจำกกำรลำออกจำกต ำแหน่ งหรื อตำมวำระหรื อเหตุ อื่นใด
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะสรรหำบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
และมีควำมเหมำะสมในกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ลงมติอนุมตั ิแล้วแต่กรณี ตำมที่ขอ้ บังคับบริ ษทั กำหนด บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ
เมื่อมีกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่โดยจัดรวบรวม
ข้อมูล กฎ ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของบริ ษทั รวมถึงหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับในกำร
ดำรงต ำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียน และให้เลขำนุ กำรบริ ษ ัทเป็ นผูบ้ รรยำยให้แก่ กรรมกำรใหม่ได้
รับทรำบ
9.3.2 กรรมการอิสระ
หลัก เกณฑ์ในกำรคัดเลือกบุค คลที่จ ะเข้ำดำรงต ำแหน่ งกรรมกำรอิสระมิได้ผ่ำนขั้นตอนของ
คณะกรรมกำรสรรหำ เนื่องจำกบริ ษทั ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ แต่เป็ นกำรสรรหำโดยกำรพิจำรณำ
ร่ วมกันของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยบริ ษทั มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไข) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไข) และ
เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ ข องประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ 39/2559 รวมถึ ง ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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9.3.3 คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหลังจำกกำร
ประชุมสำมัญประจำปี ซึ่งจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรจะได้รับกำร
คัดสรรจำก คณะกรรมกำรบริ ษทั พนักงำนระดับผูฝ้ ่ ำยจัดกำรอำวุโสของบริ ษทั หรื อบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ในกรณี ที่ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรว่ำงลง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจะเสนอชื่อผูท้ ี่เหมำะสมให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิเข้ำดำรงตำแหน่งที่ว่ำงลง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งได้เท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรเดิมที่ตนแทน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
สำหรับกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ได้ส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้ำ
ไปดำรงตำแหน่งในฐำนะกรรมกำร ทั้งนี้ เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น ซึ่งตัวแทนของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมใน
กำรกำหนดนโยบำยและตัดสินใจในกำรดำเนินธุรกิจกรณี ที่สำคัญ และยังคอยดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ปฏิบตั ิตำมกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น ประกำศของ ก.ล.ต. และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่ำจะ
เป็ นในเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูล รำยกำรระหว่ำงกัน กำรได้มำหรื อจำหน่ ำยทรัพย์สิน เป็ นต้น เพื่อให้เป็ นไปใน
แนวทำงเดีย วกันกับบริ ษ ัท นอกจำกนี้ ระบบบัญชี ของบริ ษ ัทย่อยและบริ ษทั ร่ ว มยังใช้ร ะบบบัญชี มำตรฐำน
เดียวกันกับบริ ษทั เพื่อใช้จดั ทำงบกำรเงินรวม
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้ องกันกำรใช้
ข้อมูลภำยในโดยไม่ชอบซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และเพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำ
กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร พนักงำนบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน จะไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองโดยมีรำยละเอียดดังนี้
5.1 บริ ษทั ได้จดั ทำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมซึ่ง
มีหวั ข้อข้อมูลบริ ษทั และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยอำศัยข่ำววงในกำหนดอยู่และจัดให้มีกำรอบรมประจำปี ใน
หัวข้อดังกล่ำวให้แก่กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำนทุกท่ำน โดยทุกท่ำนจะต้องลงลำยมือชื่อรับทรำบไว้เป็ น
หลักฐำน บุคคลเหล่ำนี้จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลซึ่งตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่ชอบ
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5.2 สำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ต้องจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และ
รำยงำนต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดห้ำมไม่ให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร นำข้อมูลภำยในที่มีสำระสำคัญของ
บริ ษทั ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษทั โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรจะต้องงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลำ 30 วัน ก่อน
กำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้แก่สำธำรณชน
5.3 สำหรับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริ ยธรรมด้วย โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้นำหลักกำรดังกล่ำวไปประกำศเป็ นระเบียบภำยในของตนเอง
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นำยมนู ญ มนู สุข ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที่ 4292 (เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อใน
งบกำรเงินของบริ ษทั ประจำปี 2558 2559 2560 และ 2561) และ/หรื อนำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญำตเลขที่ 4301 (ไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั ) และ/หรื อ นำยชูพงษ์ สุ รชุติกำล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4325 (ไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั ) แห่ ง สำนักงำน ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2561 โดยมีค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
1. ค่ำสอบบัญชี
รอบปี บัญชี 2561

หน่วย:บำท

ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
งบกำรเงินรวมประจำปี

1,480,000.-

ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
งบกำรเงินรวมรำยไตรมำส

290,000.-

รวมค่ำสอบบัญชี
2. ค่ำบริ กำรอื่น
ไม่มี

2,350,000.-
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็ นประเด็นสำคัญที่ทวั่ โลกกำลัง
ให้ควำมสนใจโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในภำคธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่ำ กำรดำเนินกิจกำรขององค์กรธุรกิจส่ งผลกระทบต่อ
สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลำยเป็ น เรื่ องที่ทุกฝ่ ำยต้องให้ควำมสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทำงกำรตลำด หรื อเพื่อใช้แก้ไขปั ญหำทำงธุรกิจให้ได้รับกำรยอมรับ
จำกสังคม แต่ CSR ในปัจจุบนั กำลังทวีควำมสำคัญและกลำยเป็ น “แนวคิดและวิธีกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจ ” เพื่อ
พัฒนำกำรดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ ลดควำมเสี่ยง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงพัฒนำห่ วง
โซ่มูลค่ำ ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ น “ที่หนึ่ งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่ำจะ
เป็ นทำงเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่มีคุณภำพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภำพและ
ผลผลิตในกำรเพำะปลูก และยังให้ควำมสำคัญในกำรสร้ ำงคุณ ค่ำให้กบั ผูม้ ีส่ว นได้เสี ยผ่ำนกำรมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนฉบับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมฉบับนี้ข้ ึนเพื่อรำยงำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้สำธำรณชนรับทรำบ
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
“เรำมุ่ง มัน่ ที่ จ ะเป็ นทำงเลื อกอัน ดับ แรกของเกษตรกรในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ด ้ว ยกำรส่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ ซึ่งจะช่ วยเพิ่มคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก”
พันธกิจของบริษัท
1.มุ่งมัน่ สร้ างคุณค่า
เรำมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่
เหนื อกว่ำ ซึ่ ง จะถูก คิ ด ค้น และพัฒ นำอย่ำ งต่ อ เนื่ องเพื่ อเพิ่ มผลผลิต ในกำรเพำะปลูก กำรบริ ก ำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยังเกษตรกรทัว่ ทั้งภู มิภ ำคอำเซีย น และจะขยำยรู ปแบบเพิ่มขึ้ นอีกเพื่อยกระดับห่ ว งโซ่มูลค่ ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร
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2.พัฒนาคนของเรา
เรำมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำคนของเรำโดยกำรให้โอกำสในกำรเรี ยนรู ้และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงำน
ช่วยกันส่ งเสริ มให้เติบโตไปพร้ อมกัน เรำจะพัฒนำองค์กรของเรำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
3.เอาใจใส่ ต่อสังคม
เรำมุ่งมัน่ ที่จะทำให้กระบวนกำรทำงธุรกิจของเรำเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีควำมยัง่ ยืน และสร้ำงอิทธิพล
เชิงบวกต่อสังคม โดยกำรนำเอำแนวคิดกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนมำใช้ร่วมกับกำร
ดำเนินธุรกิจของเรำ
ทิศทางสู่ ความยัง่ ยืน
“กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร เพื่อส่งมอบคุณค่ำทำงกำรเกษตรที่ยงั่ ยืน” ถือเป็ นคำมัน่ สัญญำ
ที่บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญและถือมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจ
กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตกร จำเป็ นต้องอำศัยปั จจัยหลำยด้ำน ในฐำนะผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมีซ่ึงเป็ น
สินค้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเกษตร บริ ษทั จึงมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ ควบคุมสินค้ำ
ให้ได้มำตรฐำนสู ง คิดค้น และพัฒนำผลิต ภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตลอดจนให้คำปรึ ก ษำในกำรใช้สินค้ำที่ถูกต้อง
ปลอดภัยแก่เกษตกร เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิ ทธิภำพ
และสำมำรถส่งมอบสินค้ำทำงกำรเกษตรที่มีคุณค่ำและปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังไม่ละเลยที่จะ
ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอำจได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของบริ ษทั โดยกำรลดมลภำวะ ประหยัดพลังงำน
พร้อมทั้งพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เป็ นกำรพึ่งพำอำศัยซึ่ งกันและกัน ระหว่ำงบริ ษ ัทและชุ มชนซึ่ ง
สำมำรถนำไปสู่กำรเติบโตที่ยงั่ ยืนได้ในอนำคต
กรอบการรายงาน
เนื้ อหำควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้จดั ทำขึ้น ตำมแนวทำงกำรจัด ทำรำยงำนแห่ งควำมยัง่ ยืน ตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยอำศัยกรอบกำรรำยงำน CSR บูรณำกำรประจำปี (Integrated CSR Reporting
Framework) จัดทำโดยสถำบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้ เนื้ อหำของรำยงำนจะครอบคลุมเฉพำะกิจกรรมของ บริ ษทั ไทย
เซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ไม่รวมถึงบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ลักษณะธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีคุณภำพสูงโดยมีกำลังกำรผลิต 1.2
ล้ำนเมตริ กตันต่อปี
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ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ และอำจได้รับประโยชน์หรื อ
ผลกระทบจำกกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ด้วย จึงถือเป็ นหน้ำที่ ของบริ ษทั ที่จะต้องควบคุมดูแลกิ จกรรมของ
บริ ษทั เพื่อเสริ มสร้ำงผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้ได้มำกที่สุด ผูม้ ีส่วนได้เสียยังเป็ นส่ วนสำคัญ
สำหรั บกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒ นำที่ ย งั่ ยืน โดยบริ ษ ัทจะประเมิน ควำมเสี่ ยงของกิ จกรรมและติ ดตำม
ผลกระทบที่เกิด ขึ้นต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนสำรวจควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแล้วจึ งกำหนดกลยุทธ์
นโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นๆ
บริ ษทั ได้จดั ประเภทของผูม้ ีส่วนได้เสียของบริ ษทั ออกได้เป็ นกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
1. พนักงำนของบริ ษทั เป็ นผูป้ ฏิบตั ิและดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแนวนโยบำยของบริ ษทั ประโยชน์หรื อ
ผลกระทบที่อำจได้รับได้แก่ ค่ำจ้ำงสวัสดิกำรต่ำงๆ หน้ำที่กำรงำน กำรฝึ กอบรมควำมรู ้ต่ำงๆ สภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
2. ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน เป็ นผูช้ ำระเงินซื้อหุ ้นของบริ ษทั จึงมีส่วนได้เสี ยขึ้นอยู่กบั ผลประกอบกำรของ
บริ ษทั ด้วย ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่ วนของหุ ้นที่ตนถือในรู ปต่ำงๆ เช่น เงิน
ปันผล ผลกำไรขำดทุนจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ข้อมูลที่บริ ษทั เปิ ดเผย
3. เกษตรกร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียโดยตรงจำกกำรอุปโภคสินค้ำของบริ ษทั ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจ
ได้รับได้แก่ คุ ณภำพของสิ นค้ำและบริ กำร กำรเปิ ดเผยข้อมูลของสิ น ค้ำ กำรให้คำปรึ กษำแก่ลูกค้ำ กำรรั กษำ
ควำมลับของลูกค้ำ บริ กำรหลังกำรขำย
4. ผูแ้ ทนจำหน่ำย เป็ นผูม้ ีควำมสำคัญในกำรกระจำยสิ นค้ำให้กบั เกษตรกร ประโยชน์หรื อผลกระทบที่
อำจได้รับคือ ส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ กำรจัดเตรี ยมและขนถ่ำยสินค้ำให้แก่ผแู ้ ทนจำหน่ ำย กำรส่ งเสริ ม
และสนับสนุนทำงกำรตลำด กำรรับประกันสินค้ำในกรณี สินค้ำมีควำมชำรุ ดบกพร่ อง
5. คู่คำ้ ผูจ้ ดั หำ เป็ นผูท้ ี่มีบทบำทในห่วงโซ่อุปทำน เช่นกำรจัดหำวัตถุดิบ หรื อเป็ นผูร้ ับจ้ำงหรื อให้บริ กำร
แก่บริ ษทั ในงำนหรื อโครงกำรใดๆ ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจได้รับได้แก่ รำคำวัตถุดิบในกำรจัดซื้อจัดหำ
กำรประมูลงำนหรื อโครงกำรของบริ ษทั กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ควำมรู ้หรื อประสบกำรณ์
6. คู่แข่ง เป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้เสียในด้ำนกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำและกำรแข่งขัน ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจ
ได้รับได้แก่ กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมและเป็ นไปตำมกฎหมำย กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใสและมีจริ ยธรรม
7. เจ้ำหนี้ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิเรี ยกร้องต่อบริ ษทั ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
ได้แก่ กำรชำระหนี้สินตรงต่อเวลำรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เนื่องจำกอำจได้รับประโยชน์หรื อผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิต
เช่น มลภำวะจำกกระบวนกำรผลิตต่อสิ่งแวดล้อม กำรจ้ำงแรงงำนในชุมชน กำรอุดหนุ นสิ นค้ำพื้นบ้ำนในชุมชน
กำรพัฒนำชุมชนในด้ำนต่ำงๆ
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ประเด็นที่สาคัญและมุ่งเน้ นในการดาเนินความรับผิดชอบสังคม
จำกกำรวิเครำะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสียโดยพิจำรณำจำกประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประเด็นที่
มีควำมสำคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญและมุ่งเน้นดังนี้
กำรควบคุมคุณภำพของสินค้ำ
กำรปรับปรุ งกระบวนกำรผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษทั
กำรให้ขอ้ มูลควำมรู ้ที่ถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร
จำกนั้นบริ ษทั ก็ได้ดำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตำมประเด็นข้ำงต้นเป็ นสำคัญ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ได้รวบรวมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จดั เป็ นควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค สังคม และสิ่งแวดล้อมในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
บริ ษ ัทมีนโยบำยเน้น กำรผลิตสิ นค้ำที่มีคุณ ภำพสู ง ได้มำตรฐำน เพื่อให้ลูกค้ำเกิ ดควำมพึงพอใจและ
เชื่อมัน่ ในคุณภำพสินค้ำของบริ ษทั ว่ำเป็ น “ปุ๋ ยเต็มสูตร” กำรที่ปุ๋ยมีคุณภำพดีจะส่งผลให้ปริ มำณผลผลิตทำงเกษตร
เพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้นและช่วยยกระดับควำมเป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดีข้ ึน
- ในสำยกำรผลิต บริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบและสิ นค้ำที่ ผ่ำนสำยกำรผลิตอย่ำง
เข้มงวด โดยจะมีกำรสุ่ มตรวจคุณภำพของปุ๋ ย 3 ช่ วงด้วยกัน เริ่ มจำก ช่ว งแรกสุ่ มตรวจปริ มำณธำตุอำหำรของ
วัตถุดิบก่อนส่งเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริ มำณธำตุอำหำรระหว่ำงที่ปุ๋ยผลิตสำเร็ จผ่ำนสำยพำน
กำรผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่ำงที่ปุ๋ยผลิตสำเร็ จถูกบรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ์ ในกำรสุ่มตรวจธำตุอำหำรในแต่ละ
ช่วงนั้น พนักงำนบริ ษ ัทจะสุ่ มเก็บตัว อย่ำงของปุ๋ ยทุก ๆ 15 นำทีจ ำกสำยพำนลำเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรื อทุก 2
ชัว่ โมง) ตัวอย่ำงที่ เก็บได้จะถูก ส่ งไปที่ห้องปฏิบัติก ำรของบริ ษ ัทเพื่อวิเครำะห์ปริ มำณธำตุอำหำร หำกพบว่ำ
ตัว อย่ำ งที่ สุ่ มตรวจมี ปริ มำณธำตุ อ ำหำรไม่ ได้ต ำมมำตรฐำน ปุ๋ ยที่ ผ ลิ ต ในช่ ว งดัง กล่ำ วจะถู ก แยกออกจำก
สำยกำรผลิตและนำไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตใหม่ วิธีกำรควบคุมคุณภำพสิ นค้ำของบริ ษทั นี้ จดั ว่ำมีมำตรฐำนใน
กำรควบคุมคุณภำพของสินค้ำที่สูงมำกในอุตสำหกรรมกำรผลิตปุ๋ ย
- บริ ษทั ได้จ ัดตั้งห้องปฏิบตั ิกำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณภำพของปุ๋ ยขึ้ นที่โรงงำนพระสมุทรเจดียแ์ ละ
โรงงำนนครหลวง โดยมีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพควำมแม่นยำในกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรของปุ๋ ยเคมีสูง
ห้องปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์
ปุ๋ ยเคมีจำกกรมวิทยำศำสตร์บริ กำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงมัน่ ใจได้ว่ำปุ๋ ยเคมีที่ผำ่ นกำรวิเครำะห์
จำกห้องปฎิบตั ิกำรของบริ ษทั จะมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั ได้รับ
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กำรรับรองเป็ นห้องปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์ปุ๋ยจำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ ยเคมีที่ผ่ำน
กำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบตั ิกำรสำมำรถนำไปขึ้นทะเบียนปุ๋ ยเคมีเพื่อจำหน่ำยได้
2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
บริ ษทั ได้ดำเนินโครงกำรปรับปรุ งระบบขนส่งภำยในโรงงำนนครหลวงและโรงงำนพระสมุทรเจดียใ์ น
ขั้นตอนกำรลำเลียงสินค้ำผลิตสำเร็ จเข้ำสู่โกดังและกำรขนถ่ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำหรื อผูแ้ ทนจำหน่ำย
- สำหรับโรงงำนนครหลวง บริ ษทั ได้ติ ดตั้งระบบ Palletizer ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้แผ่น Pallet รถยกและ
สำยพำนลำเลียงในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซึ่งเป็ นกำรใช้แรงงำนคน
และรถบรรทุกเคลื่อนย้ำยสินค้ำเป็ นหลัก กำรปรับปรุ งระบบดังกล่ำวสำมำรถเพิ่มควำมรวดเร็ วในกำรจ่ำยสิ นค้ำ
ให้กบั ลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดีซ่ ึงโดยปกติในฤดูจำหน่ำยปุ๋ ยลูกค้ำจะใช้เวลำเฉลี่ยในกำรรอรับสินค้ำประมำณ 6 ชัว่ โมง
โดยมีระยะเวลำเฉลี่ยในขนสิ นค้ำขึ้นรถบรรทุก 2.5 นำทีต่อตันไม่รวมเวลำเคลื่อนย้ำยรถบรรทุกไปตำมจุดจ่ำย
สิ น ค้ำแต่ละสู ต ร เมื่อได้ด ำเนิ นโครงกำรดังกล่ำวแล้ว สำมำรถลดระยะเวลำเฉลี่ยในกำรรอรับสิ นค้ำลงเหลือ
ประมำณ 2.30 ชัว่ โมง และระยะเวลำเฉลี่ยในกำรขนสินค้ำขึ้นรถบรรทุกลดลงเหลือ 1.75 นำทีต่อตันโดยลูกค้ำไม่
ต้องเคลื่อนย้ำยรถบรรทุกเนื่องจำกสำมำรถขนสิ นค้ำทุกสู ตรได้ที่จุดเดียว โครงกำรนี้ จึงสำมำรถช่วยให้ลูกค้ำลด
เวลำในกำรขนส่งสินค้ำภำยในโรงงำนลงได้ถึงกว่ำร้อยละ 30
-สำหรับโรงงำนพระประแดงบริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งกระบวนกำรกำรลำเลียงสิ นค้ำเข้ำสู่ โกดังและกำร
ขนถ่ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดยได้เลือกติดตั้งระบบ P-Sling ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้เชือกสลิงเย็บติดกับผ้ำใบเป็ นอุปกรณ์
ในกำรบรรจุกระสอบเคลื่อนย้ำยสินค้ำได้ครั้งละ 2 เมตริ กตัน จ่ำยผ่ำนเครื่ องจ่ำย จำกกำรวัดประสิทธิภำพผ่ำนมำ 1
ปี พบว่ำช่วยลดระยะเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ำได้ จำกเดิมระยะเวลำเฉลี่ยในกำรขนสิ นค้ำขึ้นรถบรรทุก 2.7 นำที
ต่อเมตริ กตันลงเหลือ 1.2 นำทีต่อเมตริ กตัน ด้วยวิธีกำรจ่ำยด้วยระบบ P-sling นี้ เรำสำมำรถลดเวลำลงในกำรขน
ถ่ำยสินค้ำได้ถึง 55.6%
3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- บริ ษทั ได้สร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็ นโครงกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำร่ วมกับพลังงำนควำมร้อนที่โรงงำนพระประแดงโดยโรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมจะผลิต
กระแสไฟฟ้ ำเพื่อใช้ในโรงงำน หำกมีก ระแสไฟฟ้ ำเหลือจำกกำรใช้ก็จ ะขำยให้แก่ ก ำรไฟฟ้ ำนครหลวง ใน
กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำนอกจำกจะได้กระแสไฟฟ้ำแล้ว ยังจะได้พลังงำนควำมร้อนซึ่งสำมำรถนำไปใช้ใน
กระบวนกำรผลิตปุ๋ ยเคมีได้อีกด้วย โดยปกติในกระบวนกำรผลิต โรงงำนจะต้องผลิตพลังงำนควำมร้อนเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตปุ๋ ยเคมีโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชื้อเพลิงอยูแ่ ล้ว เมื่อมีโรงงำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วม
โรงงำนสำมำรถใช้ก๊ำซธรรมชำติน้ นั ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ภำยในโรงงำนและส่ งขำย รวมทั้งยังได้พลังงำน
ควำมร้อนมำใช้ในกระบวนกำรผลิตปุ๋ ยอีกด้วย โครงกำรนี้จึงเป็ นกำรลดกำรใช้พลังงำนและประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้
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เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ โครงกำรยังสำมำรถทำรำยได้ให้แก่บริ ษ ัทจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กำรไฟฟ้ำนครหลวง
บริ ษทั เริ่ มเดินเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมตั้งแต่ปลำยปี 2556
- บริ ษทั ได้ดำเนินโครงกำรควบคุมคุณภำพของอำกำศบริ เวณโรงงำนพระประดงและโรงงำนนครหลวง
ในกระบวนกำรลำเลียงวัตถุดิ บหรื อสิ นค้ำสำเร็ จเข้ำสู่ โรงงำนจะอำจจะทำให้เกิดฝุ่ นละอองขนำดเล็กซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็ นกำรสูญเสียวัตถุดิบจำนวนหนึ่ งด้วย บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำร
ติดตั้งเครื่ องกำจัดฝุ่ นที่เรี ยกว่ำระบบ Cyclone ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้กำรหมุนวนของอำกำศเพื่อให้ฝนตกตะกอนลง
ุ่
ด้ำนล่ำง ซึ่งหลังจำกดำเนินกำรติดตั้งระบบดังกล่ำวแล้ว สภำพอำกำศบริ เวณโรงงำนมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
บริ ษทั ยังได้ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่ นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้น้ ำจับละอองฝุ่ น ทำ
ให้สำมำรถกำจัดฝุ่ นที่มีขนำดเล็กกว่ำ 20 ไมครอนได้ นอกจำกนี้ ที่โรงงำนนครหลวง บริ ษทั ได้จดั ทำป้ ำยแสดง
คุณภำพอำกำศติดตั้งไว้บริ เวณท่ำเรื อโรงงำนนครหลวง โดยจะทำกำรตรวจติดตำมคุณภำพอำกำศเป็ นประจำทุก
วันและแสดงผลที่วดั ได้บนป้ำยดิจิตอล เพื่อเป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อำศัยโดยรอบได้ทรำบตำมหลัก
ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม
- บริ ษทั ดำเนินกำรโครงกำรคัดแยกขยะ โครงกำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงำนทำกำรคัดแยก
ขยะภำยในโรงงำนก่อนจะนำไปทิ้ง โดยบริ ษทั จะรับซื้ อขยะที่สำมำรถน ำไปรี ไ ซเคิลได้ตำมรำคำที่กำหนดไว้
จำกนั้นขยะดังกล่ำวก็จะถูกขำยให้แก่ผรู ้ ับซื้อขยะรี ไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็ นเงิน ” ที่
บริ ษ ัทจัด ขึ้น เงิน จำกกำรขำยขยะรี ไซเคิลให้แก่ผรู ้ ั บซื้อก็จะนำมำหมุนเวียนรั บซื้อขยะจำกพนัก งำนที่เข้ำร่ ว ม
โครงกำรต่ อไป นอกจำกนี้ บริ ษ ัทได้เปลี่ยนและจัด วำงภำชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมำะสมและ
เพียงพอต่อปริ มำณขยะในโรงงำน จำกผลกำรดำเนิ นโครงกำรพบว่ำโรงงำนพระประแดงมีข ยะรี ไซเคิลที่ขำย
ให้แก่ผรู ้ ับซื้อจำนวน 9.3 ตัน โรงงำนนครหลวงสำมำรถลดกำรกำจัดขยะทัว่ ไปในปี ที่ผำ่ นมำได้กว่ำ 5 ตันหรื อคิด
เป็ นร้อยละ 4.2 ของจำนวนปริ มำณขยะที่ตอ้ งกำจัด และสำมำรถเพิ่มจำนวนขยะรี ไซเคิลที่ขำยให้กบั ผูร้ ับซื้อในปี ที่
ผ่ำนมำได้กว่ำ 21 ตันหรื อร้อยละ 24 ของจำนวนขยะรี ไซเคิลที่จำหน่ำยได้ โครงกำรนี้มีส่วนช่วยลดปริ มำณขยะที่
อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรกำจัดขยะ เพิ่มรำยได้จำกกำรขำยขยะรี ไซเคิลและยังช่วยปลูก
จิตสำนึกให้แก่พนักงำนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมด้วย
- โรงงำนพระประแดงและโรงงำนนครหลวงของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 : 2015
ซึ่งเป็ นมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ที่ได้รับกำรยอมรับมำกที่สุด
จำกหน่วยงำนและองค์กรทัว่ โลก โดยเป็ นกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับกำรพัฒนำธุรกิจ และ
เน้นเรื่ องของกำรป้ องกัน มลพิษ และรั กษำสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก เพื่อช่ว ยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึง
สำมำรถลดต้น ทุน กำรผลิตในธุร กิจ ได้ด ้วย นอกจำกนี้ โรงงำนทั้งสองยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน OHSAS
18001:2007 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัยขององค์ก รและพัฒนำปรั บปรุ งระบบให้ดี ยิ่งขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องในด้ำนต่ ำงๆ ได้แก่ ลดควำมเสี่ ยงต่ อ
อันตรำยและอุบตั ิเหตุต่ำงๆของพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้อง ปรับปรุ งกำรดำเนิ นงำนของธุรกิจให้เกิดควำมปลอดภัย
และช่วยสร้ำงภำพพจน์ควำมรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงำนภำยในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม
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4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
- บริ ษทั คำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเป็ นสำคัญ จึงได้มีกำรจัดทำข้อแนะนำกำร
ปฏิบตั ิงำน (Work Instruction) ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนโดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยไม่ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนที่กำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม บริ ษทั มีกำรจัดอบรมควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำนเป็ นระยะๆ
โดยเชิญวิทยำกรผูม้ ีควำมรู ้จำกภำยนอกมำเป็ นผูบ้ รรยำยในหัวข้อต่ำงๆ บริ ษทั ยังได้เก็บสถิติอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ภำยในโรงงำนของบริ ษทั รวมถึงอัตรำกำรบำดเจ็บเนื่องจำกกำรทำงำนซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
ในปี 2561 เกิ ดอุบตั ิ เหตุภ ำยในโรงงำนทั้งสิ้ น 18 ครั้ ง มีพนักงำนและผูร้ ับเหมำได้รับบำดเจ็บ 7 คน หยุด งำน
รวมกัน 309 วัน คิดเป็ นอัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ (IFR) 2.88 ต่อหนึ่ งล้ำนชัว่ โมง และอัตรำควำมรุ นแรงของกำร
บำดเจ็บ (ISR) 127.20 ต่อหนึ่งล้ำนชัว่ โมง
-แยกเป็ นโรงงำนนครหลวง มีพนักงำนและผูร้ ับเหมำได้รับบำดเจ็บ 3 คน หยุดงำนรวมกัน 2 วัน คิดเป็ น
อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ (IFR) 2.35 ต่อหนึ่ งล้ำนชัว่ โมง และอัตรำควำมรุ นแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 1.57 ต่อ
หนึ่งล้ำนชัว่ โมง
-โรงงำนพระประแดงมีพนักงำนและผูร้ ับเหมำได้รับบำดเจ็บ 4 คน หยุดงำนรวมกัน 307 วัน คิดเป็ น
อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ (IFR) 6.95 ต่อหนึ่งล้ำนชัว่ โมง และอัตรำควำมรุ นแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 266.56 ต่อ
หนึ่งล้ำนชัว่ โมง
ในกำรนี้ ทุกวันก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำน จะมีช่วง Safety Talk ประมำณ 10 นำที ซึ่งจะเป็ นช่วงที่หัวหน้ำงำน
แต่ละหน่วยงำนพูดคุยกับพนักงำนในสำยงำนของตนเกี่ยวกับเรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนรวมถึงข่ำวสำร
อื่นๆ ที่น่ำสนใจ ในกำรปฏิบตั ิงำน เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนจะมีกำรสอบสวนถึงอุบตั ิเหตุเพื่อจัดทำรำยงำนและเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อปรับปรุ งมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยให้มำกขึ้น บริ ษทั ยังเก็บสถิติกำรเจ็บป่ วยของพนักงำนเนื่ องจำกกำรทำงำนไว้เพื่อปรับปรุ งมำตรกำร
ควำมปลอดภัยของพนักงำนอีกด้วย
- บริ ษ ัทให้ค วำมสำคัญกับกำรพัฒนำทรั พยำกรมนุ ษ ย์ข องบริ ษ ัท บริ ษ ัทเชื่ อว่ำกิ จ กำรของบริ ษ ัทจะ
เจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนได้น้ นั บุคคลำกรของบริ ษทั จะต้องมีคุณภำพ ในกำรนี้ บริ ษทั จึงมีนโยบำยในกำรพัฒนำ
ทักษะในด้ำนต่ำงๆ ของพนักงำนผ่ำนกำรฝึ กอบรมในหัวข้อต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนทักษะพื้นฐำนและทักษะทำงวิชำชีพ
เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริ หำรจัดกำร ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ควำมเป็ นผูน้ ำ กำรปรับปรุ งงำนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม มีหลักสูตรในกำรฝึ กอบรมกว่ำ 160 หลักสู ตร โดย
บริ ษทั กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนแต่ละคนและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ข องบริ ษ ัท นอกจำกนี้ บริ ษ ัทยังรับฟั งควำมคิ ดเห็ น ของพนัก งำนในด้ำนกำรฝึ กอบรมเพื่อก ำหนด
แผนกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้ต รงกับควำมต้องกำรของพนักงำนและบริ ษ ัทมำกที่ สุด สถิติ กำรฝึ กอบรมของ
พนักงำนสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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จำนวนพนักงำนที่ผ่ำนกำรอบรมในหลัก สู ตรต่ ำงๆ คิดเป็ นร้อยละ 96.28 ของพนักงำนทั้งหมด โดยมี
จำนวนชัว่ โมงอบรมรวมทั้งสิ้น 16.055.50 ชัว่ โมง คิดเป็ นเวลำอบรมเฉลี่ยคนละ 26.41 ชัว่ โมงต่อปี และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอบรมคิดเป็ น 8,263.96 บำทต่อพนักงำนหนึ่งคนต่อปี
-บริ ษทั ยังเข้ำร่ วมโครงกำร “บริ ษทั เกษียณสุ ข”ซึ่งเป็ นโครงกำรที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมัน่ คง
ทำงกำรเงินให้กบั พนักงำนจนถึงวัยเกษียณ โดยส่งเสริ มให้พนักงำนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่ำงเพียงพอผ่ำน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกเข้ำทำงำน และสนับสนุนให้จ่ำยเงินสมทบเต็มสิ ทธิ บริ ษทั ฯยังส่ งเสริ มให้มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่พนักงำนผ่ำนช่องทำงและกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงำนตระหนักถึง
กำรออมเพื่อเป้ำหมำยกำรเกษียณอย่ำงมีคุณภำพ และเข้ำใจในกำรเลือกแผนกำรลงทุนที่เหมำะสมกับตนเอง
- นอกจำกนี้ บริ ษ ัทได้ด ำเนิ น โครงกำรโรงงำนสี ข ำว โดยวัต ถุประสงค์เพื่อให้สถำนที่ ทำงำนภำยใน
โรงงำนพระประแดงและโรงงำนนครหลวงเป็ นพื้น ที่ ปลอดจำกยำเสพติ ด บริ ษ ัทได้ร่ วมมือกับต ำรวจและ
เจ้ำหน้ำที่จำกกรมกำรปกครองสุ่มตรวจปั สสำวะของพนักงำนในโรงงำนโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้ำ หำกพบว่ำ
พนักงำนคนใดมีสำรเสพติด ในร่ ำงกำยบริ ษทั จะยังไม่ด ำเนิ นกำรลงโทษในทันที แต่จะส่ งพนักงำนเข้ำรับกำร
บำบัดที่โรงพยำบำลที่กำหนดไว้ ในกำรบำบัดพนักงำนจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยำ ทำนยำและต้องได้รับกำรตรวจ
ปัสสำวะเป็ นประจำจนครบระยะเวลำของกำรบำบัด จำกนั้นก็จะมีกำรสุ่ มตรวจปั สสำวะเป็ นระยะๆ ตำมกำหนด
ของโครงกำร หำกยังพบว่ำพนักงำนคนนั้นยังมีสำรเสพติดในร่ ำงกำยก็จะทำกำรเลิก จ้ำง แต่จำกสถิติที่ผ่ำนมำ
พบว่ำพนักงำนที่ถูกตรวจพบว่ำมีสำรเสพติดในร่ ำงกำยเมื่อผ่ำนกำรบำบัดแล้ว ไม่พบว่ำมีสำรเสพติดในร่ ำงกำย
จำกกำรสุ่มตรวจปัสสำวะอีก ซึ่งในปัจจุบนั ไม่พบว่ำมีพนักงำนคนใดที่ตรวจพบสำรเสพติดในร่ ำงกำย
5. การให้ ข้อมูลแก่เกษตรกร
- บริ ษทั จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตรในหัวข้อต่ำงๆ ทุกสัปดำห์ตลอดทั้งปี
โดยร่ วมกับผูแ้ ทนจำหน่ำยในกำรจัดหำสถำนที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้ำร่ วมซึ่งจะมีจำนวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อ
กำรประชุม ในแต่ละครั้งหมุน เวียนกันในแต่ละพื้นที่ทวั่ ประเทศ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หัวข้อที่บรรยำยในกำร
ประชุมจะเป็ นควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตร เช่น วิธีกำรปลูกพืชชนิดต่ำงๆ กำรบำรุ งรักษำดิน กำรรักษำโรคพืช กำร
ใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมำะสมกับกำรเพำะปลูก ฯลฯ โดยวิทยำกรของบริ ษทั เอง ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถซักถำมข้อสงสัย
ต่ำงๆ เกี่ย วกับกำรเกษตรและวิทยำกรจะตอบค ำถำมให้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้รั บเชิ ญจำกหน่ ว ยงำน องค์ก ร
ร้ำนค้ำที่ตอ้ งกำรให้บริ ษทั ไปบรรยำยให้ควำมรู ้หรื อออกงำนแนะนำสินค้ำของบริ ษทั ด้วย
- บริ ษ ัทจัดทำโครงกำรแปลงสำธิ ต ซึ่งมีว ตั ถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่ น ข้ำว หอม
กระเทียม ยำงพำรำ มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยของบริ ษทั ให้ถูกต้องเหมำะสมกับกำรเพำะปลูกเปรี ยบเทียบกับ
วิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบตั ิอยู่ บริ ษทั จะคัดเลือกเกษตรกรผูน้ ำที่มีควำมสนใจเข้ำร่ วมโครงกำร จำกนั้นแบ่งพื้นที่ส่วน
หนึ่งของเกษตรกรเป็ นแปลงสำธิตทำกำรปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริ ษทั ภำยใต้คำแนะนำ 4 ประกำรคือ ถูกสู ตร ถูก
เวลำ ถูกอัตรำและถูกวิธี บริ ษทั จะจัดหำปุ๋ ยสูตรที่เหมำะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กบั พื้นที่ 1 ไร่
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โดยไม่คิดมูลค่ำ จำกกำรติดตำมผลของแปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่ำผลผลิตของแปลงสำธิตซึ่ง
เป็ นกำรเพำะปลูกตำมคำแนะนำของบริ ษทั และใช้ปุ๋ยของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
- บริ ษทั จัดทำวำรสำร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” แจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร ผูแ้ ทนกำรค้ำ
และผูส้ นใจเป็ นรำยไตรมำสโดยไม่คิดมูลค่ำ หรื อสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ภำยในวำรสำร
ดังกล่ำวจะตีพิมพ์บทควำมเกี่ ยวกับสำระควำมรู ้ ทำงกำรเกษตร เช่ น แนวพระรำชดำริ ในด้ำนกำรเกษตร วิธี
เพำะปลูกพืชชนิ ดต่ำงๆ กำรป้ องกันศัตรู พืช กำรพัฒนำดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชำกำรและผูท้ รงคุณวุฒิทำงกำร
เกษตรและพนักงำนผูท้ รงคุณวุฒิของบริ ษทั รวมทั้งเผยแพร่ งำนวิจยั ควำมเหมำะสมของกำรใช้ปุ๋ยเคมีกบั พืชแต่ละ
ชนิดด้วย นอกจำกนี้ยงั มีคอลัมน์ไขปัญหำเกษตรซึ่งจะเปิ ดโอกำสให้เกษตรกรได้ซกั ถำมปั ญหำต่ำงๆ และบริ ษทั
จะจัดให้ผเู ้ ชี่ยวชำญตอบปัญหำดังกล่ำว
- บริ ษทั ส่งเสริ มควำมรู ้ให้แก่ลูกหลำนเกษตรกรผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรแปลงสำธิต “สวนสวย
กินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรก็เพื่อปลูกฝังควำมรู ้ทำงด้ำนกำรเกษตรเบื้องต้นในกำรปลูกพืชผักและกำร
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนกำรเพำะเมล็ด ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่งบริ ษทั คำดหวังว่ำเด็กรุ่ นใหม่
จะสำมำรถนำควำมรู ้ควำมเข้ำใจจำกโครงกำรแปลงสำธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บำ้ นของตนเอง
อีก ทั้งยังส่ งเสริ มกำรสร้ ำงวินัย กำรรับผิด ชอบในกำรทำงำนร่ วมกัน และที่สำคัญ เด็ก ๆในโรงเรี ย นจะได้รั บ
ประทำนผักสวนครัวที่สดสะอำดและปลอดภัยซึ่งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปี นี้บริ ษทั ได้ทำโครงกำรแปลงสำธิต
“สวนสวยกิ น ได้” ที่ โ รงเรี ยนบ้ำ นกระบกเตี้ ย จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรำ และโรงเรี ยนวัด บ้ำ นดำบ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยำ โดยได้มีกำรติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่ องพบว่ำนอกจำกนักเรี ยนจะมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน
กำรเพำะปลูก ใส่ ปุ๋ยเพิ่มขึ้ นแล้ว ยังสำมำรถนำควำมรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งในแปลงสำธิตที่บริ ษทั ส่ งมอบให้จนได้รั บ
ผลผลิตเพียงพอในกำรบริ โภคภำยในโรงเรี ยน และยังมีผลผลิตบำงส่ วนเหลือเพื่อจัดจำหน่ ำย ซึ่งแต่ละโรงเรี ยน
ได้นำรำยได้ดงั กล่ำวไปใช้เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในโครงกำรให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และส่วนหนึ่ง
สำมำรถลดรำยจ่ำยจำกวัตถุดิบในกำรปรุ งอำหำรให้แก่โรงเรี ยนอีกด้วย ในอนำคตบริ ษทั มีแผนในกำรพัฒนำขยำย
โครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่องในอีกหลำยๆโรงเรี ยนทัว่ ภูมิภำค
6. การมีน วัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ่ ง ได้ จ ากการด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมและผู้มสี ่ วนได้ เสีย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในกำรใช้ปุ๋ยเคมีในด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิ ทธิภำพ และ
ลดค่ ำใช้จ่ ำยในกำรเพำะปลูก บริ ษ ัทร่ ว มมื อกับสถำบัน กำรศึ ก ษำชั้น น ำของประเทศหลำยแห่ งเพื่อ ด ำเนิ น
โครงกำรวิจยั ทดลองค้นหำสูตรปุ๋ ยที่เหมำะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิ ดต่ำงๆ และส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ประโยชน์
จำกผลกำรวิจยั นั้น ผลงำนกำรวิจยั ของบริ ษทั ได้แก่
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โครงการวิจยั
โครงกำรเปรี ยบเที ยบกำรเจริ ญเติบโต และผลผลิต
ของลำไยนอกฤดูที่ได้รับสูตรปุ๋ ยสูตรต่ำงๆ
ศึกษำควำมแตกต่ำงกำรเจริ ญเติบโต และผลผลิตของ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อตั รำปุ๋ ยต่ำงกัน ปี ที่ 2
ศึกษำประสิทธิภำพของปุ๋ ยเคมีสูตรต่ำงๆสำหรับกำร
เพิ่มผลผลิตของยำงพำรำในเขตภำคใต้ ปี ที่ 3
ผลของสูตรปุ๋ ยเคมีที่แตกต่ำงกันต่อกำรเจริ ญเติบโต
และคุณภำพผลผลิตของผัก ขึ้นฉ่ ำยและผักกำดขำว
ปลี

ร่ วมกับ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิ ทยำเขตก ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุนงบประมำณในกำรวิจยั ทั้งหมด โดยผลงำนวิจยั จะถูกเผยแพร่ ให้แก่เกษตรกร
ผูค้ ำ้ ปุ๋ ย และผูส้ นใจทัว่ ไปให้ได้รับทรำบ ผ่ำนบทควำมในวำรสำร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย”และเผยแพร่ ใน
สัมมนำวิชำกำรให้กบั กลุ่มเกษตรกร
นอกจำกนี้บริ ษทั ยังได้จดั ทำโครงกำรและกิจกรรมอื่นๆเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้ำน
ต่ำงๆดังต่อไปนี้
1.โครงการเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม
- โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่ลูกหลำนเกษตรกรที่เรี ยนดีแต่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็ นคนดี และมีคุณ ภำพของสังคม รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู ้ และควำมประทับใจของ
เกษตรกรต่ อตรำสิ น ค้ำ “หัว วัว -คัน ไถ” ตลอดจนส่ งเสริ มภำพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องบริ ษัทต่ อสังคม บริ ษัทได้จ ัด
ทุนกำรศึกษำมอบให้แก่นกั เรี ยนที่เป็ นบุตรหลำนของเกษตรกรที่ศึกษำในชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีผล
กำรเรี ยนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่ำนโรงเรี ยนทัว่ ทุกภูมิภำคในประเทศไทย สำหรับในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ได้
มอบทุนกำรศึกษำเป็ นจำนวนเงินกว่ำ 1,000,000 บำท
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังจัดโครงกำรเอแม็ท ซึ่งเป็ นกิจ กรรมที่สำมำรถสร้ ำงควำมเพลินเพลิน ในกำรเรี ยน
คณิ ตศำสตร์ กระตุน้ ให้เยำวชนไทยสนุ กกับกำรคิด และฝึ กปฏิภำณไหวพริ บกำรวำงแผน โดยมีพนักงำนจำก
บริ ษทั ที่ผำ่ นกำรฝึ กอบรม เป็ นครู ผฝู ้ ึ กสอนนักเรี ยนให้แก่นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษำซึ่งปี นี้ ทำงบริ ษทั ได้จดั
กิจกรรมที่โรงเรี ยนในเขตชุมชนใกล้โรงงำนนครหลวงอีกด้วย
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- โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริ ษทั ให้กำรสนับสนุนโครงกำรค่ำยข้ำวภำคกลำง “อนุชนชำวนำไทย : ควำมอยูร่ อดของข้ำวไทย” ซึ่งจัด
ขึ้นโดยมูลนิธิขำ้ วไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดชำวนำรุ่ นใหม่
ที่มีศกั ยภำพสูง สำมำรถประกอบอำชีพชำวนำให้ดำรงอยูไ่ ด้อย่ำงยัง่ ยืน อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
ในด้ำนกำรเกษตรและเทคโนโลยีต่ ำงๆในกำรเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภำพตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรแปรรู ป กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด ทั้งนี้ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ได้ให้กำรสนับสนุ น
โครงกำรนี้ต่อเนื่องเป็ นประจำทุกปี
-โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
บริ ษทั ให้กำรสนับสนุนมอบปุ๋ ยเคมีให้กบั หน่ วยงำนต่ำงๆที่ตอ้ งกำรนำปุ๋ ยเคมีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรื องำนสำธำรณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่ำนมำมีหน่ วยงำนหลำยหน่ วยงำนได้รับกำร
สนับสนุนจำกบริ ษทั อำทิ โรงเรี ยนตำมชนบท และสมำคมจิตวิทยำควำมมัน่ คงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำปุ๋ ยเคมี
ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชำติเป็ นประจำทุกปี
- โครงการมอบถุงยังชีพช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและมีนโยบำยเพื่อช่วยเหลือผูส้ บภัยพิบตั ิต่ำงๆ ซึ่งในปี นี้บริ ษทั ได้มอบถุงยังชีพ
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ ำท่วมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว พื้นที่แขวงอัตตะปื อ และแขวงจำปำ
สัก
-โครงการสนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆร่ วมกับชุมชน
กำรที่ บริ ษ ัทจะสำมำรถด ำเนิ น งำนอย่ำงประสบควำมสำเร็ จ ได้น้ ัน ต้องอำศัย ควำมร่ ว มมือ และแรง
สนับสนุนจำกชุมชนรอบข้ำง ซึ่งในปี นี้ บริ ษทั ได้ให้กำรสนับสนุ นและเข้ำร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์กบั ชุมชนหลำย
กิจกรรมอำทิ กิจกรรมทำบุญทอดกฐิน-ผ้ำป่ ำ กำรสนับสนุนจัดงำนวันเด็กประจำปี และกิจกรรมทำควำมสะอำด
รอบชุมชนใกล้เคียงโรงงำน
นอกจำกนี้ยงั มีกิจกรรมที่บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรพัฒนำชุมชนที่อยู่
ใกล้ละแวกโรงงำน ซึ่งในปี นี้ บริ ษทั ได้จดั ทำโครงกำรจิตอำสำพัฒนำที่ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กวัดใหญ่ อำเภอพระ
สมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ครอบคลุมหลำยด้ำน ทั้งงำนติดตั้งเครื่ องกรองน้ ำ งำนปรับปรุ งประตูเข้ำ-ออก งำนวำงระบบท่อประปำ งำน
ซ่อมแซมไฟฟ้ำและแสงสว่ำง งำนปรับแต่งภูมิทศั น์ และงำนทำสี อำคำร และบริ ษทั ยังได้มอบเงินสนับสนุ นใน
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กำรก่อสร้ำงห้องน้ ำเป็ นจำนวนเงิน 500,000 บำท เพื่อส่งเสริ มสุขอนำมัยที่ดีให้แก่คณำจำรย์ และนักเรี ยนโรงเรี ยน
ชุมชนวัด เสด็ จ (คุ ณ ศรี ประเสริ ฐอุปถัมฐ์) จังหวัด พระนครศรี อยุธยำ ซึ่งสำมำรถสร้ำงสุ ข อนำมัยที่ดี ให้แก่
นักเรี ยนในชุมชนได้
2.โครงการเพื่อประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม
-โครงการสร้ างฝายชะลอนา้
บริ ษทั เล็งเห็นควำมสำคัญของแหล่งต้นน้ ำของเกษตรกร จึงจัดทำโครงกำรสร้ ำงฝำยชะลอน้ ำ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งในกำรฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยำกรน้ ำให้สภำพแวดล้อมกลับคืนสู่ ควำมสมดุลสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้แก่
ระบบนิเวศ เพื่อเป็ นแหล่งต้นน้ ำของเกษตรกร ป้องกันน้ ำท่วมจำกแม่น้ ำลำธำร ในฤดูฝน พร้อมสำมำรถกักเก็บน้ ำ
ไว้ใช้งำนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปี นี้บริ ษทั ได้จดั ทำโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำครั้งที่ 1 ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์ จังหวัด
กำญจนบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรี นคริ นทร์ จังหวัดกำญจนบุรี มำมอบ
ควำมรู ้และคำแนะนำในกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำที่ถูกต้อง
-โครงการปลูกป่ าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่ ำชำยเลน ถือเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำงบริ ษทั ให้ควำมสำคัญและจัดขึ้น ในปี นี้ บริ ษทั จัด
กิจกรรม “ลุยเลน สร้ำงรักษ์ ปักกล้ำ” ณ บ้ำนขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อร่ วม
อนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมของพันธุพ์ ืช เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของสัตว์น้ ำ และสัตว์บก
นำนำชนิ ด นอกจำกนี้ ป่ำชำยเลนยังสำมำรถลดควำมรุ นแรงของคลื่น ป้ องกันกำรพังทลำยของดิน ชำยฝั่ ง ช่ว ย
ชะลอควำมเร็ วของลม พำยุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งมิให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุ นแรงแก่ที่อยู่อำศัยและพื้นที่ทำ
กินของชำวบ้ำนที่ต้ งั ถิ่นฐำนอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงอีกด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1. การควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ตระหนัก ต่อควำมสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็ น
พื้นฐำนที่ช่วยให้บริ ษทั มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสอดคล้องกับกำรดำเนิ นงำนและกำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ปุ๋ ยเคมีที่เกิ ดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มุ่งเน้น ในกำรสร้ ำงมูลค่ ำเพิ่มให้แก่ กิจ กำรผ่ำนระบบกำรควบคุ มที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลในด้ำนกำรปฏิบัติ งำน กำรใช้ทรั พ ยำกรและกำรดู แ ลรั ก ษำทรั พ ย์สิน ของบริ ษ ัท กำรรำยงำน
สำรสนเทศทำงกำรเงิน และกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจ ผ่ำนกำร
ออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในได้แก่
1.1 โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่ ทบทวนผลกำรประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในของสำนักตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ควำมเห็นและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำ
อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในตำมขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิด ชอบที่ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท และเป็ นไปตำมข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องว่ำด้วยเรื่ องกำรสอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม
และมีประสิ ทธิ ผล รวมถึง กำรพิจ ำรณำควำมเป็ นอิส ระของส ำนัก ตรวจสอบภำยในเกี่ ย วกับ กำรปฏิบัติ งำน
ตรวจสอบ
1.2 กระบวนกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั กำหนดโครงสร้ำงของสำนักตรวจสอบภำยในให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำ
หน้ำที่ประเมินและสอบทำนกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้อย่ำงอิส ระภำยใต้
มำตรฐำนกำรตรวจสอบสำกล และเป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบตำมฐำนควำมเสี่ยง (Risk-based Audit Planning
Approach) ซึ่ ง ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมถึ ง
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส
และน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในต่อฝ่ ำยจัด กำรเพื่อรับทรำบผลกำรตรวจสอบภำยใน ข้อตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นของผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขและกำหนดแล้ว
เสร็ จ นอกจำกนี้สำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ติดตำมกำรดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะที่ระบุใน
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รำยงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรติดตำมให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อไป
โดยในระหว่ำงปี 2561 สำนัก ตรวจสอบภำยในได้มีกำรสอบทำนระบบควบคุ มภำยใน ติ ด ตำมกำร
ดำเนินกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในตำมข้อเสนอแนะ รวมถึงมีกำรเข้ำประเมินระบบควบคุมภำยในของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตำมแผนงำนตรวจสอบและงำนติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินและ
กำรติดตำมกำรปรับปรุ งกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรทำงำนเป็ นประจำทุกไตรมำส
1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นประจำทุก
ไตรมำสผ่ำนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ทำหน้ำที่ช้ ีแจงข้อซักถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ ของกำรควบคุมกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั รวมถึงทำหน้ำที่สั่งกำรให้มีกำรปรับปรุ งระบบ
กำรควบคุมภำยในให้มีควำมเหมำะสมและทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยสรุ ปแล้ว ในปี 2561 ผลกำรประเมิน ระบบกำรควบคุมภำยในตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัทได้รั บ
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและจำกกำรประเมิน โดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ัท คณะกรรมกำรบริ ษทั มี
ควำมเห็นว่ำ บริ ษทั มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนในส่ วนต่ำงๆ นอกจำกนี้ คณะกรมกำร
ตรวจสอบยังเห็นว่ำบริ ษทั มีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงเครื่ องมือควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนผ่ำนระบบมำตรฐำนสำกล
อันได้แก่ มำตรฐำน ISO 9001 มำตรฐำน ISO 14001 และมำตรฐำน OHSAS 18001 เพื่อเพิ่มมำตรฐำนในกำร
ปฏิบตั ิงำนภำยในบริ ษทั รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจำกภำยนอก เป็ นสิ่ งที่แสดงให้
เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ในกำรจัดกำรระบบงำน รวมถึงกำรคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียอย่ำงจริ งจัง
1.4 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
บริ ษ ัท ดี ลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีข องบริ ษทั ได้ต รวจสอบงบ
กำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ ึงกำหนดให้ผสู ้ อบบัญชี ปฏิบตั ิ ตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสำระสำคัญ หรื อไม่ โดยวิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึน อยู่กบั ดุลยพินิ จของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ ง
รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ ควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุ ม
ภำยในของกิจกำร
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จำกกำรตรวจสอบผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีผลต่อ
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ และไม่ได้ออกรำยงำนข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
ของบริ ษทั
2. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ได้ให้ค วำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และมุ่งเน้นที่จ ะ
เสริ มสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็ นรู ปธรรมภำยในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ำองค์กร
จะสำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วและมีควำมไม่แน่ นอน และลดโอกำสของกำรเกิด
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ
บริ ษทั ได้นำหลักกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งขององค์กรเชิงบูรณำ
กำร ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มำปรับใช้ในกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงทัว่ ทั้งองค์กร ผ่ำนกำรกำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ กรอบบริ หำรควำมเสี่ยง และโครงสร้ำงกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงทั้งในระดับคณะกรรมกำรบริ ษทั ระดับบริ หำร และระดับปฏิบตั ิกำร โดยได้สื่อสำรและส่งเสริ ม
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรฝึ กอบรม ประกำศภำยใน กำรประชุม
เป็ นต้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่ งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Committee) ซึ่ ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรจำกแต่ละส่ วนงำนของบริ ษทั มีหน้ำที่ จดั ทำนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กลยุทธ์และ
หลักเกณฑ์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งติดตำม ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ทำหน้ำที่ ติดตำม
กำรดำเนินงำนด้ำนบริ หำรควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำนและระดับปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและมีควำม
เสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในด้ำนกำรบริ หำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กำรผลิต และกำรขำยสินค้ำที่ถือเป็ นหน่วยธุรกิจหลักซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง
ต่ำงๆ ตำมสภำวะตลำด บริ ษทั ได้มีกำรประชุมติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเป็ นประจำทุกสัปดำห์เพื่อให้ทนั ต่อ
สถำนกำรณ์ตลำดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ภำยใต้กรอบที่ได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ หำร
ของบริ ษทั
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรบริ หำรมีควำมเห็นว่ำเครื่ องมือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
บริ ษทั สำมำรถนำมำปฏิบตั ิ ได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดยโดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ตระหนักและให้
ควำมสำคัญต่อปั จจัยเสี่ ยงขององค์กรสำหรับปี 2561 อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงและเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ รวมทั้ง
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สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่สำคัญและต้องติดตำม ทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ที่ต้งั ไว้
3. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเห็นชอบให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั แต่งตั้ง นำยไพฑูรย์ อินอุทยั
ให้ดำรงตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป สำนักตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2550 เพื่อทำหน้ำที่กำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิ งำนของผูต้ รวจสอบภำยในในกำรทำหน้ำที่ประเมิน และติด ตำมระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสมตำมลักษณะธุรกิจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำเห็ น สมควรแล้ว ว่ำ นำยไพฑู รย์ อิน อุทัย เป็ นผูม้ ีคุ ณ วุฒิ ด ้ำ น
กำรศึกษำ และมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรตรวจสอบภำยในเพียงพอ โดยปั จจุบนั ถือว่ำเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ในงำน
ตรวจสอบภำยในในธุรกิจของบริ ษทั มำกกว่ำ 17 ปี (นับถึงปี 2561) และได้ผ่ำนกำรอบรมในด้ำนมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยใน และกำรบริ หำรที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ จึ ง ถือว่ำเป็ นผูท้ ี่ มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ดังกล่ำว
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่ งหัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน
ของบริ ษทั อยูภ่ ำยใต้ดุลยพินิจและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แบบ 56-1 ประจำปี 2561......71 /

12. รายการระหว่างกัน
ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและ/หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งผูส้ อบบัญชีระบุไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดในสำระสำคัญดังนี้
1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ผู้เข้ าทารายการ

1. บริ ษทั ทีซีซีซี
เมียนมำร์ จำกัด
(TCCCM)

ลักษณะของรายการ

1. บริ ษทั จำหน่ำยปุ๋ ยเคมีแก่
TCCCM เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้ำ
และจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียน
มำร์
2.บริ ษทั ได้รับค่ำเครื่ องหมำยกำรค้ำ
จำก TCCCM

3.บริ ษทั ได้รับค่ำธรรมเนียมทำง
บริ กำร IT จำก TCCCM
4.บริ ษทั ได้ดอกเบี้ยรับจำก TCCCM
จำกกำรขยำยเวลำชำระหนี้
5.บริ ษทั ได้รับค่ำบริ กำรจำกกำร
ให้บริ กำรฝึ กอบรมแก่ TCCCM

มูลค่าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
252,876,594* รำคำซื้อขำยเป็ นไปตำมรำคำ
ตลำด

244,479*

2,395,239*
282,145*
16,444*

ค่ำธรรมเนียมคำนวนจำก
ปริ มำณของสินค้ำที่จำหน่ำย
ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของ
บริ ษทั ในอัตรำ 1 ดอลล่ำห์
สหรัฐต่อ 1 ตัน
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นไปตำม
รำคำตลำด
อัตรำดอกเบี้ย LIBOR +1%
ซึ่งเป็ นไปตำมอัตรำตลำด
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นไปตำม
รำคำตลำด
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2. บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. 1. บริ ษทั ให้เช่ำพื้นที่บำงส่วนภำยใน
จำกัด (NIM)
โรงงำนพระประแดงและแก่ NIM
เพื่อเป็ นที่ต้งั แท็งก์บรรจุสำรเคมีและ
ใช้เช่ำท่ำเทียบเรื อเพื่อกำรขนส่ง
สำรเคมีทำงเรื อ

3. บริ ษทั เอ็มซี
อะโกร-เคมิคลั จำกัด
(MC Agro)

2. บริ ษทั ให้บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ที่ต้งั แท็งก์บรรจุสำรเคมี เช่น ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ
1. บริ ษทั ได้รับค่ำธรรมเนียมกำร
อนุญำตให้ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ

13,224,977

อัตรำค่ำเช่ำเป็ นรำคำตลำดที่
ประเมินโดยบริ ษทั ประเมิน
รำคำอิสระ

1,093,470

อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นไปตำม
อัตรำที่ผใู ้ ห้บริ กำรไฟฟ้ำและ
ประปำเรี ยกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมคำนวนจำก
ปริ มำตรของสินค้ำที่จำหน่ำย
ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของ
บริ ษทั ในอัตรำ 0.04 บำทต่อ1
ลิตรหรื อ 1 กิโลกรัม
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำ
ตลำดที่ผใู ้ ห้บริ กำรเรี ยกเก็บ
จำกลูกค้ำทัว่ ไป

69,788

4. บริ ษทั เมโทรซิส 1. บริ ษทั ได้รับบริ กำรดูแลระบบ
2,226,600
เต็มส์คอร์ปอเรชัน่
สำรองข้อมูลของบริ ษทั จำก Metro
จำกัด (มหำชน)
Systems
(Metro Systems)
* มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั และTCCCM เป็ นไปตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
2. รายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด (NIM) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย
ผู้เข้ าทารายการ

ลักษณะของรายการ

1. กลุ่ม บริ ษทั
1. Sojitz Group ใช้บริ กำรเก็บรักษำ
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ สินค้ำของ NIM

มูลค่าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
7,895,169
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำ
ตลำดที่ผใู ้ ห้บริ กำรเรี ยกเก็บ
จำกลูกค้ำเป็ นกำรทัว่ ไป
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3. รายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็มซีอะโกร-เคมิคลั จากัด (MC Agro) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ผู้เข้ าทารายการ

ลักษณะของรายการ

มูลค่าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
1. กลุ่ม บริ ษทั
1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจำก Sojitz
12,948,760
รำคำซื้อขำยเป็ นรำคำตลำด
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ Group โดยเป็ นกรซื้อระหว่ำงปี
หลำยงวดด้วยกัน
รายละเอียดของผู้เกีย่ วข้องทีเ่ ข้ าทารายการระหว่างกัน
ชื่ อ
1. บริ ษทั โซจิทซึ
คอร์ปอเรชัน่

2. บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์
จำกัด (TCCCM)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำ ส่งออก และจัด
จำหน่ำยสินค้ำในอุตสำหกรรม
กลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ เครื่ องจักร
พลังงำนและแร่ ธำตุ เคมีภณ
ั ฑ์
และเครื่ องอุปโภค บริ โภค
นำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีใน
ประเทศเมียนมำร์

3. บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด บริ กำรให้เช่ำถังบรรจุสำรเคมี
(NIM)

ความสัมพันธ์กบั บริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุน้ ร้อยละ
43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริ ษทั

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว และมีกรรมกำรร่ วมกันคือ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน TCCCM คือ
นำยโค โทจิม่ำ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ
มีกรรมกำรร่ วมกันคือ นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรใน NIM คือ นำยสมรัก
ลิขิตเจริ ญพันธ์ และนำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
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4. บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิ
คัล จำกัด (MC Agro)

บริ กำรบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว และมีกรรมกำรร่ วมกันคือ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และ นำยชิเกะซึกุ
ฟุคุดะ และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรใน MC Agro คือ นำงมณฑำ
เกษตรศิลป์ ชัยและนำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
5. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่
Sojitz Group หมำยถึง บริ ษทั โซจิทสึ คอร์
(Sojitz Group)
ปอเรชัน่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั โดย
ถือหุน้ ร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระ
แล้วของบริ ษทั และรวมถึงบริ ษทั ในเครื อของ
บริ ษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่
6. บริ ษทั เมโทรซิสเต็มส์
ให้บริ กำรระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิส
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
เต็มส์คอร์ปอเรชัน่ มีกรรมกำรร่ วมกันคือ นำย
(Metro Systems)
สุวิช สุวรุ จิพร
เงื่อนไขและนโยบายราคา
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจปกติและตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป โดยใช้นโยบำยกำรซื้อขำยและอัตรำกำรกูย้ ืมซึ่ง
ต่อรองกันตำมกลไกตลำด สำมำรถเทียบเคียงรำคำและอัตรำดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้
สำหรับกรณี ที่ไม่มีรำคำหรื ออัตรำเทียบเคียง บริ ษทั ได้เปรี ยบเทียบรำคำสินค้ำหรื อบริ กำรกับรำคำภำยนอกภำยใต้
เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ำยคลึงกัน หรื ออำจใช้ประโยชน์จำกรำคำของผูป้ ระเมินอิสระที่ว่ำจ้ำงโดยบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีกำรนำมำเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นเป็ นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจปกติและตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั กล่ำวคือ ในกำรซื้อ
วัตถุดิ บ บริ ษทั มัน่ ใจในเรื่ องคุณภำพและควำมสม่ำเสมอในกำรจัด หำวัตถุดิ บ สำหรั บกำรบริ ก ำรบริ ษทั ได้รั บ
บริ กำรที่สะดวกและรวดเร็ วและจำกผูเ้ ชี่ยวชำญในบริ กำรด้ำนนั้นๆ และในส่วนของกำรค้ ำประกัน เพื่อเพิ่มควำม
คล่องตัวในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
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มาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุมตั ริ ายการระหว่างกัน
ในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น ได้มีกำรกำหนดอำนำจในกำรดำเนิ นกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดย
ต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ตำมวงเงินที่
กำหนด ซึ่งกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิดงั กล่ำวได้มีกำรพิจำรณำทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมคล่องตัวใน
กำรดำเนินงำน รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดกำรรั่วไหลหรื อกำรทุจริ ต
ในกรณี ที่อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมมำตรกำร
และขั้น ตอนต่ ำงๆ ตำมข้อกำหนด ประกำศ และคำสั่งที่ค ณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้โดยเคร่ งครัด ทั้งในด้ำนกำรขอ
อนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง
กรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสีย และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่เข้ำร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรำยกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในกรณี ที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยง และกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
กำหนด โดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยด้วย มำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุ มตั ิ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว จะกระทำไปบนหลักกำรของควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อดูแลและ
ป้ องกัน กำรเกิ ด ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนบริ ษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน ไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในอนำคต ยังคง
เป็ นไปตำมกำรดำเนิ นธุรกิจปกติและตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป อย่ำงไรก็ตำม หำกจะมีรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริ ษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ย และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษ ัทก็ จ ะปฏิบัติ ต ำมมำตรกำรและขั้น ตอนต่ ำ งๆ ที่ ค ณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
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ส่ วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2559 - 2561
จุดสาคัญทางการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรั ลเคมี และบริษัทย่ อย
(หน่วย: 1,000 บำท)
2561
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
รำยได้รวม
กำไร(ขำดทุน) ขั้นต้น
กำไร(ขำดทุน) สุ ทธิ
กำไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรเบ็ดเสร็ จรวม
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) *
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
มูลค่ำหุน้ (บำท)
จำนวนหุน้ (พันหุน้ )
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)
หมำยเหตุ : * เงินปันผลต่อหุน้ จ่ำยจำกผลประกอบกำรในปี ที่ผ่ำนมำ

10,322,057
10,457,475
2,285708
1,349,544
1,331,139
1,348,311
1,330,185
2.28
2.00
11,127,353
1,200,623
9,926,730
9,832,996
3.00
584,714
16.82

2560

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

2559

12,281,560
12,680,038
3,196,977
2,316,047
2,305,515
2,317,466
2,306,916
3.94
1.50
11,307,790
1,571,802
9,735,988
9,651,598
3.00
584,714
16.51
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2559 - 2561
รายงานสรุปอัตราส่ วนงบการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
2561

2560

2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง

เท่ำ

9.04

7.17

6.72

อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว

เท่ำ

6.45

5.37

5.38

อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ

รอบ

19.5

15.91

17.51

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

19

23

21

อัตรำส่ วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ

รอบ

3.66

4.59

5.64

ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย

วัน

98

78

64

อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้

รอบ

26.16

23.31

26.26

ระยะเวลำชำระหนี้

วัน

14

15

14

เงินหมุนเวียน

วัน

103

86

71

อัตรำกำไรขั้นต้น

%

22.14

26.00

26.03

อัตรำกำไรสุ ทธิ

%

12.73

16.58

18.18

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

13.65

20.00

25.80

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์รวม

%

11.92

17.17

22.05

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร

%

84.07

121.03

157.68

รอบ

0.94

1.04

1.21

อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่ำ

0.12

0.15

0.16

อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย

เท่ำ

1,387.15

1,973.73

1,839.35

อัตรำส่ วนกำรจ่ำยเงินปันผล

%

60.06

80.79

63.05

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
บริ ษทั ขอรำยงำนงบกำรเงินรวมปี 2561 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2561 โดยบริ ษทั สำมำรถ
ทำผลกำไรในส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ได้เป็ นจำนวน 1,331 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31 หรื อ 601 ล้ำนบำท เมื่อ
เทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ ซึ่งทำผลกำไรในส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ได้ 1,932 ล้ำนบำท ปั จจัยสำคัญที่ทำให้มีกำไร
ลดลงคือกำรเพิ่มขึ้นของรำคำวัตถุดิบและควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงอันเป็ นผลมำจำกกำลังซื้อของเกษตรกรที่
อยูใ่ นระดับต่ำ
จำกที่กล่ำวไปข้ำงต้น ผลกำไรต่อหุน้ ของบริ ษทั ในปี 2561 ลดลงเป็ น 2.28 บำท จำก 3.30 บำท ในปี 2560
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจเป็ นผูน้ ำเข้ำ ผลิต และจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีหลำกหลำยสูตรเป็ นธุรกิจหลัก บริ ษทั ยังมีบริ ษทั
ย่อยอีก 3 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีภำยในประเทศ
เมียนมำร์ 3) บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เชื้อ
รำ และศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตร และ 2) บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด ประกอบธุรกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิ ด
เหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป ผลประกอบกำรของบริ ษทั จะถูก
วิเครำะห์ในส่วนธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ
 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยในปี 2561 ลดลงอย่ำงมีนยั ยะสำคัญจำกปี ก่อนหน้ำ เนื่ องด้วยรำคำ
ของสินค้ำเกษตรที่สำคัญ เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน สับปะรด และอ้อย ลดลงทั้งหมด เกษตรกรไม่ค่อยมีควำม
ต้องกำรที่จ ะเริ่ มต้นเพำะปลูกมำกนัก หรื อหำกจ ำเป็ นที่ จะต้องใช้ปุ๋ยเคมี ก็จ ะใช้ในปริ มำณที่น้อยลงกว่ำปกติ
นอกจำกนี้ ปริ มำณน้ ำฝนที่ไม่เพียงพอในช่วงกำรทำนำปี ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมี
ลดน้อยลงไปอีกในปี 2561 หำกเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว บริ ษทั ได้มีกำรปรับกลยุทธ์เพื่อทดแทนควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่หำยไปโดย
กำรส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ นอกจำกนี้ เนื่ องจำกผลไม้หลำยชนิ ดมีรำคำ
สูงขึ้น บริ ษทั จึงมีควำมพยำยำมที่จะเปิ ดตัวปุ๋ ยสูตรใหม่หลำยๆสูตร เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดใน
กลุ่มนี้ที่มีมำกขึ้น

แบบ 56-1 ประจำปี 2561......79 /

รำคำวัตถุดิ บในตลำดโลกอยู่ในช่ว งขำขึ้นอย่ำงชัดเจนในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561 เนื่ องจำกมีปริ มำณ
ควำมต้องกำรที่มำกขึ้นแต่อุปทำนจำกัด เช่นเดียวกันกับกำรอ่อนตัวลงของค่ำเงินบำทในช่วงเดียวกัน สองปั จจัย
ดังกล่ำวนี้ส่งผลให้ตน้ ทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น
ในสถำนกำรณ์น้ ี บริ ษทั ได้ยดึ มัน่ ในนโยบำยกำรบริ หำรที่จะคงสินค้ำคงคลังให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม
 ธุรกิจอื่นๆ
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรในธุรกิจอื่นไม่มีนยั สำคัญต่อของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 4.5 ของทั้งหมดใน
ปี 2561
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรของบริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบ
กับปี ที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกมำตรกำรกำรนำเข้ำที่เข้มงวดมำกขึ้นรวมไปถึงควำมต้องกำรใช้ที่ลดลงในช่วงที่เกษตรกร
มีกำลังซื้อไม่มำก
รำยได้จำกกำรบริ กำรของบริ ษทั เอ็น .ไอ.เอ็ม จำกัด ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ
เนื่องจำกกำรจัดกำรคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลวสำหรับให้เช่ำที่ดีข้ ึน
นโยบายและกลยุทธ์
บริ ษทั ยึดมัน่ ในกลยุทธ์หลัก คือ 1) ส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพสู งให้กบั เกษตรกรอย่ำงอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อ
ผลผลิตและคุณภำพที่ ดีในกำรทำกำรเกษตร 2) ให้กำรบริ กำรที่ยอดเยี่ยมตำมควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ และ 3)
ควบคุมกำรผลิต และสิ น ค้ำคลงคลังให้อยู่ในปริ มำณที่เหมำะสม เพื่อให้กำรประกอบธุ รกิ จสร้ ำงรำยได้สูงสุ ด
นอกจำกนี้ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยและกำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในกระบวนกำร
ผลิต โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่ อสังคม บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จ ะเป็ นสมำชิ กที่ดี ในชุ มชน
ท้องถิ่น
เพื่อเป็ นกำรบรรลุถึงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะใช้เทคโนโลยีและโรงงำนกำรผลิตที่มีอยู่เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำที่แตกต่ำงให้กบั ผลิตภัณฑ์ และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำตลำดปุ๋ ยเคมีในประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อขยำยธุรกิ จ
ส่งออก
นโยบายทางบัญชี
บริ ษทั ใช้กำรปิ ดงบกำรเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี เป็ นปี บัญชีปฎิทิน
และกำรนำเสนองบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) และตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ปิ ดงบกำรเงินด้วยกำรใช้เกณฑ์วดั มูลค่ำตำมรำคำทุนเดิม โดยมีนโยบำยทำง
บัญชีที่สำคัญคือ มีกำรรับรู ้รำยได้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ
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ให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว ส่วนสินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำรำคำทุน
คำนวนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด ซึ่งรำคำทุน
คำนวณโดยใช้วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน
ผลการดาเนินงาน
1. ภาพรวมผลการดาเนินงาน
งบกำรกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เปรี ยบเทียบกับงบ
กำรกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ปี

หน่วย : ล้านบาท

2560

รายได้จากการขายและบริการ

11,540
(8,540)
3,000
113
3,113
(679)
2,434
(3)
2,431
(484)
1,947
1,932
1,892

ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขนต้
ั้ น
รายได้อน
ื่
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ย
ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหร ับปี
การแบ่งปันกาไรส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
กาไรเบ็ ดเสร็ จรวมส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

เปลียนแปลง
่

2561

%
(11)
(6)
(24)
19
(22)
5
(30)
(33)
(30)
(27)
(31)
(31)
(30)

10,322
(8,036)
2,286
135
2,421
(715)
1,706
(2)
1,704
(354)
1,350
1,331
1,330

2. รายได้ จากการขายและบริการ
ิ ค้า
รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสน

รายได้จากการขายและบริการ

14,000

12,601
459

ล้านบาท

12,000

12,282
442

11,540
520

466

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

8,362
10,000

10,322

14,458

12,142

11,840

11,020

9,856

7,119

8,000
ล้านบาท

16,000

14,918
459

6,000
4,000
2,000

-

2,658

2,737

แบบ 56-1 ประจำปี 2561......81 /

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ในปี 2561 บริ ษทั สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกำรขำยปุ๋ ยเคมีท้ งั สิ น 9,856 ล้ำนบำท ลดลง 1,164 ล้ำนบำทหรื อร้อย
ละ 11 จำกปี 2560 (11,020 ล้ำนบำท) รำยได้จ ำกกำรขำยที่ ลดลงมีสำเหตุ มำจำกควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีข อง
เกษตรกรลดลงเนื่องจำกรำคำสินค้ำเกษตรหลำยชนิดตกต่ำและเกิดภัยแล้งในบำงพื้นที่
ปุ๋ ยเคมีที่บริ ษทั จำหน่ ำยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีป้ ั นเม็ดที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตของบริ ษทั เอง กับ
ปุ๋ ยเคมีนำเข้ำ-บรรจุ ในปี 2561 บริ ษทั สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ ยเคมีป้ ั นเม็ด 7,119 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
2560 เป็ นจำนวน 1,243 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 15 ในขณะเดียวกัน บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ ยเคมีนำเข้ำ -บรรจุ
2,737 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำ 79 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 3 จำกปี 2560
 รายได้ รวมจากธุรกิจอื่นๆ
ในปี 2561 มำจำกกำรจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตรและบริ กำรคลังเคมีอุตสำหกรรม
ชนิดเหลวที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป โดยธุรกิจอื่นสำมำรถสร้ำงรำยได้ 466 ล้ำนบำท ลดลง 54 ล้ำนบำท
หรื อร้อยละ 10 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้จำนวน 520 ล้ำนบำท ของปี 2560
3. ต้นทุนขายและบริการ
บริ ษทั มีตน้ ทุนขำยและบริ กำรสำหรับปี 2561 จำนวน 8,036 ล้ำนบำท ลดลง 504 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 6
จำกปี 2560 (8,540 ล้ำนบำท) รำคำวัตถุดิบที่เพิ่มสู งขึ้นและค่ำเงิ นบำทที่อ่อนค่ำลงในช่วงครึ่ งหลังของปี เป็ นแรง
กดดันต่อต้นทุนขำย ดังนั้นต้นทุนขำยในปี 2561 จึงลดลงเพียงเล็กน้อยหำกเปรี ยบเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยที่
ลดลงมำกกว่ำ
4. ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรรวมทั้งสิ้ น 715 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 36 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (679 ล้ำนบำท) กำรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ เป็ นผลจำกมีกำรใช้จ่ำยในด้ำนกำรตลำดและรำยกำร
สนับสนุนกำรขำยที่มำกขึ้นเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั ในตลำดที่มีกำรแข่งขันสูงขึ้น
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5. การวิเคราะห์ ความสามารถในการหากาไร
ปี

รายการ

ไ
(
ไ -สว่ ท
ไ ่
(

ท)
ง ษทใ ญ่ (

2560
3,000
1,932
3.30

ท)

ท)

เปลียนแปลง
่

2561
2,286
1,331
2.28

%

(24)
(31)
(31)

ในปี 2561 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้น 2,286 ล้ำนบำท ลดลง 714 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 24 จำกปี 2560 (3,000
ล้ำนบำท) กำรลดลงของกำไรขั้นต้นเป็ นผลมำจำกควำมต้องกำรในกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงรวมไปถึงรำคำวัตถุดิบที่
เพิม่ สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตรำส่ วนกำไรขั้นต้นในปี 2561 ลดลงจำกร้อยละ 26.0 เป็ น ร้อยละ 22.1 เนื่ องจำก
สัดส่วนของต้นทุนขำยเพิ่มสูงขึ้นจำกรำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
ROA และ ROE

อ ัตราส่วนความสามาร ในการทากาไร
30.0

26.0
17.5

18.2
9.2

20.0

16.6

20.0
16.6

10.0
5.0

25.0

14.8

15.0

12.7

10.6

25.8

24.2

22.1

%

%

20.0

30.0

26.0

25.0

15.0
10.0

16.5

22.1

13.6
17.2

12.4

11.9

5.0
0.0

0.0

ส่ว

ไ

ส่ว

ไ สท

ROE

ROA

สำหรับกำไร-ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ปี 2561
บริ ษทั มีกำไร 1,331 ล้ำนบำท ลดลง 601 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 31 จำกปี 2560 (1,932 ล้ำนบำท) ทำให้ผลกำไรต่อ
หุน้ ลดลง 1.02 บำทหรื อร้อยละ 31 จำก 3.30 บำทต่อหุน้ ในปี 2560 มำเป็ น 2.28 บำทต่อหุน้ ในปี 2561
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) สำหรับปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 13.6 ต่ำกว่ำปี 2560 ที่ทำได้ร้อยละ 20.0
ในขณะที่อตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (ROA) ในปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 11.9 ต่ำกว่ำปี 2560 ที่ทำได้ร้อยละ
17.2 บริ ษทั ได้พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถที่จะรักษำควำมสำมำรถในกำรหำกำไรเพื่อตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นและใช้
สินทรัพย์ในกำรดำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
1. ภาพรวมงบการเงิน
สว่

ะ

งง แส งฐ

ะท ง

ง (ง
ว

31
รายการ
ส ท พ ์

ว

ส ท พ ์ไ ่

ว

รวมสินทร ัพย์
ส

ว

ส ไ ่
ส่ว

ว

ง ถ
ู

้ ินและส่วนของผู ้ อ
รวมหนีส
ื หุน
้

ง ว )
2560

ว

31

2561

ท

ะ ง
ส ท พ ์ว

ท

ะ ง
ส ท พ ์ว

8,491
2,707
11,198
1,184
253
9,761
11,198

76
24
100
11
2
87
100

8,459
2,668
11,127
936
265
9,926
11,127

76
24
100
9
2
89
100

2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 11,127 ล้ำนบำท ลดลง 71 ล้ำนบำท หรื อน้อยกว่ำร้อย
ละ 1 จำกสิ้นปี 2560 โดยมีรำยละเอียดประกอบดังนี้
รายการ
ง ส แ ะ
ง
ู
ส

ท

งท ชว

ท่ ง ส

ว
แ ะ ู

ง

ว ส ท พ ์

ว

31 ธ ันวาคม 2560

31 ธ ันวาคม 2561

เปลียนแปลง
่

ล้านบาท

ล้านบาท

%

4,680
973
795
2,042
11,198

5,517
175
419
2,347
11,127

18
(82)
(47)
15
(1)

เงินสดและรำยกำรเทีย บเท่ำเงินเพิ่มขึ้ น 837 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 18 เมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้ำ ในทำง
กลับกันเงินลงทุนชัว่ ครำวลดลง 798 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ หำกพิจำรณำเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดและเงิน ลงทุนชัว่ ครำวรวมกัน ณ สิ้ นปี 2561 พบว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยยะ
สำคัญนักจำกสิ้นปี 2560 ในขณะเดียวกัน ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นลดลงร้อยละ 47 เนื่ องจำกบริ ษทั
พยำยำมที่จะบริ หำรกำรจัดเก็บเงินให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำหรับสินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้ำเนื่องจำกปริ มำณควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้
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เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้ อยค่า
บริ ษ ัทมีสิน ทรั พย์ไม่มีต ัวตนส่ วนใหญ่ คื อ ค่ ำสิ ทธิ ก ำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ ซึ่ งบริ ษ ัทได้ว่ำจ้ำงผู ้
ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมสำหรับค่ำสิ ทธิในกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวข้ำงต้นเพื่อให้
เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ลงวันที่ 30 เมษำยน 2547 เรื่ อง
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตำมรำยงำนของผูป้ ระเมินอิสระเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562
และวันที่ 8 มกรำคม 2561 ผลของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมค่ำสิ ทธิดงั กล่ำว ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562 และ
วันที่ 26 ธันวำคม 2560 ตำมลำดับ มีมูลค่ำยุติธรรมสูงกว่ำรำคำตำมบัญชี
สำหรับปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 ยอดขำยที่เกิ ดจำกเครื่ องหมำยกำรค้ำนี้ คิด เป็ น
ประมำณร้อยละ 97 และ 98 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมดของบริ ษทั ตำมลำดับ
3. หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีหนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 1,201 ล้ำนบำท ลดลง 236 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 16 จำกสิ้นปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีส่ว นของผูถ้ ือหุ ้นจำนวน 9,926 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 165 ล้ำน
บำท หรื อร้อยละ 2 จำกสิ้นปี 2560
4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด

เท่า

อ ัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก 7.2 เท่ำในปี
2560 เป็ น 9.0 เท่ำ ในสิ้นปี 2561 ในขณะที่อตั รำส่วนสภำพ
คล่องหมุนเร็ วมีเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 6.5 เท่ำ ในสิ้ นปี 2561 จำก
5.4 เท่ำในสิ้ น ปี 2560 อัตรำส่ ว นเหล่ำนี้ ดีข้ ึน อย่ำงมีนัยยะ
ส ำคัญ เนื่ อ งจำกบริ ษัท พยำยำมที่ จ ะรั ก ษำระดับ ของ
สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นและสภำพคล่ อ งให้อ ยู่ใ นระดับ ที่
เหมำะสมและพยำยำมที่จ ะบริ หำรหนี้ สิน หมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น
ในปี 2561 กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนิ นงำนเป็ นจำนวน 1,360 ล้ำนบำท ลดลง 176 ล้ำนบำท
หรื อร้อยละ 11 จำกปี 2560 (1,536 ล้ำนบำท) ในขณะเดียวกัน กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี
2561 เป็ นจำนวน 1,165 ล้ำนบำท ลดลง 726 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 38 จำกปี 2560 (1,891 ล้ำนบำท) กระแสเงิน
สุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุนในปี 2561 เป็ นจำนวน 644 ล้ำนบำท ในขณะที่ในปี 2560 บริ ษทั ใช้กระแสเงินสดไป
ในกิจกรรมลงทุนเป็ นจำนวน 1,037 ล้ำนบำท
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5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
5.1 บริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เป็ นจำนวนเงิน 37.29 ล้ำน
บำท และ 63.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
จำนวน 0.01 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำ 0.34 ล้ำนบำท) และ 0.31 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำ
10.21 ล้ำนบำท) ตำมลำดับ
5.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม บริ ษทั ได้เช่ำอำคำรสำนักงำน คลังสินค้ำ ยำนพำหนะและอุปกรณ์ สำนักงำนตำมสัญญำ
เช่ำดำเนินงำน ซึ่งเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ไม่เกินหนึ่งปี
39,520,048
39,808,755
29,975,693 33,534,420
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
25,165,112
26,706,206
25,049,612 23,712,458
64,685,160
66,514,961
55,025,305 57,246,878
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั รับรู ้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดำเนินงำนในงบกำรเงิน
รวมจำนวน 57.71 ล้ำนบำท และ 46.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 41.57
ล้ำนบำท และ 42.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
5.3 บริ ษทั มีภำระผูกพันจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกัน ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 เป็ น
จำนวนเงิน 8.66 ล้ำนบำท บริ ษทั ย่อยบำงแห่ งมีภำระผูกพันจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันเป็ น
จำนวนเงิน 0.18 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
5.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีภำระผูกพันจำกกำรให้ธนำคำรในประเทศออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ น
จำนวนเงิน 1.62 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่ำ 52.82 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีภำระผูก พันจำกกำรให้ธนำคำรในประเทศออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ น
จำนวนเงิน 10.30 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และ 0.05 ล้ำนยูโร (หรื อเทียบเท่ำ 340.42 ล้ำนบำท)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561......86 /

5.5 สัญญำที่สำคัญ
5.5.1 สัญญำกำรช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิค
บริ ษทั มีสญ
ั ญำกำรช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศญี่ปุ่ น โดยบริ ษทั จะต้องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมประจำปี ในอัตรำปี ละ 50,000 ดอลลำร์สหรัฐ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออำยุ
โดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่ำคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งจะแสดงเจตนำที่จะไม่ต่อสัญญำ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรแก่คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยอย่ำงน้อยสำมเดือนก่อนวันหมดอำยุของสัญญำ
5.5.2 สัญญำที่ปรึ กษำด้ำนประสิทธิภำพกำรประหยัดพลังงำน
บริ ษ ัทได้ท ำสัญญำ Energy Performance Contract (EPC) กับบริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษ ัทจะได้รั บ
คำปรึ กษำในกำรปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนกำรประหยัดพลังงำน และจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมที่
ปรึ กษำเป็ นรำยเดือนโดยคิดตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำเป็ นร้อยละของมูลค่ำกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำใน
แต่ละเดื อน ซึ่งระยะเวลำในกำรจ่ำยจะเริ่ มเมื่อโครงกำรผลิต ไฟฟ้ำควำมร้อนร่ วมแล้ว เสร็ จและจะจ่ำย
บำงส่วนของมูลค่ำที่ประหยัดได้ตำมสัญญำ Energy Performance Contract
แนวโน้ มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2562
เศรษฐกิจโลกถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเติบโตด้วยอัตรำที่แตกต่ำงกันมำกขึ้นในปี 2562 เนื่ องจำกสหรัฐฯ เป็ น
เพียงประเทศเดียวที่สำมำรถรัก ษำอัตรำกำรเติ บโตในระดับเดิมไว้ได้ อย่ำงไรก็ต ำม ปั จ จัยต่ ำงๆอย่ำงเช่น กำร
บริ โภคภำคเอกชนในประเทศหลักๆ และสภำพแวดล้อมทำงกำรค้ำที่เอื้ออำนวยจะยังคงทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโต
ได้ด ้วยดี ในขณะเดี ยวกัน ควำมตึงเครี ยดด้ำนกำรค้ำระหว่ำงสหรั ฐฯ กับจีน จะต้องถูก จับตำมองอย่ำงใกล้ชิด
เนื่องจำกอำจทำให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศได้
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คำดว่ำจะโตได้ในระดับปำนกลำง กำรบริ โภคภำยในประเทศจะมีบทบำทสำคัญ
มำกขึ้นในกำรชับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจำกควำมเชื่อมัน่ ที่เพิ่มมำกขึ้น ในขณะเดียวกันกำรขยำยตัวของกำรส่งออก
ลดลงเนื่องจำกแนวโน้มของกำรป้องกันทำงกำรค้ำ ควำมมัน่ คงทำงกำรเมืองยังคงเป็ นปัจจัยเฝ้ำระวังที่สำคัญซึ่งผล
ของกำรเลือกตั้งทัว่ ไปและกำรจัดตั้งรัฐบำลในช่วงไตรมำสแรกของปี สำมำรถส่ งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ของ
ผูค้ นและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
กำรเติบโตภำคกำรเกษตรในปี 2562 จะขึ้นอยูก่ บั กำรฟื้ นตัวของรำคำสินค้ำเกษตร นอกจำกนี้ ปริ มำณน้ ำที่
เพียงพอจะเป็ นประเด็นที่ตอ้ งเฝ้ำจับตำมองเนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกบำงแห่ งมีแนวโน้มว่ำอำจจะได้รับผลกระทบ
จำกภัยแล้ง ปัจจัยเหล่ำนี้เป็ นปัจจัยที่สำคัญในกำรทำให้เกษตรกรตัดสิ นใจทำกำรเพำะปลูก ซึ่งจะกระทบต่อกำร
เติบโตของภำคกำรเกษตรและส่งผลกระทบต่อปริ มำณควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562
นอกจำกนี้ ควำมผันผวนของรำคำวัต ถุดิ บ ตลำดปุ๋ ยเคมีที่มีก ำรแข่ งขัน สู งขึ้น และนโยบำยต่ำงๆของ
รัฐบำลอำจทำให้บริ ษทั เผชิญกับควำมเสี่ยงมำกยิง่ ขึ้นหำกไม่มีกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็ วต่อกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
จึงมีควำมจำเป็ นที่ทีมผูบ้ ริ หำรจะต้องบริ หำรจัดกำรปั จ จัยเหล่ำนี้ และตั้งเป้ ำเพื่อจะบรรลุถึงผลประกอบกำรที่ ดี
ที่สุด
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การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้ แล้วด้วยควำมระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิน และข้อมูลทำงกำรเงิ นที่ สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้
แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบ
ดังกล่ำวและบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ ไว้ทุกหน้ำด้วย หำก
เอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กำกับไว้ บริ ษทั จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ได้รับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1.

นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

..............................................

2.

นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ

กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่

..............................................

กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่

…………………………….

ผู้รับมอบอานาจ
นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ

:
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
กรรมการ
1)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ อำยุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- School of Commerce from Waseda University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 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 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหำชน)
2561 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหำชน)
Chief Operating Officer and Executive Officer of Chemicals Division, Sojitz
Corporation
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....89/

2)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่งตั้ง
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ อำยุ 60 ปี ดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ซึ่ง
เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Economics from Shija University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 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 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
(มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. ประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอ็มซี อะโกร - เคมิคลั จำกัด
2. ประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอ็น. ไอ. เอ็ม. จำกัด
3. กรรมกำร บริ ษทั เซ็นทรำปิ ค (ประเทศไทย) จำกัด
4. ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
4 บริ ษทั

ไม่มี
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3)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ อำยุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ซึ่ง
เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 และเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิ น
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2555 - 2559
Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service
Corporation
2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บริ ษทั ไทยเซ็นทรัล
เคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั เอ็มซี อะโกร - เคมิคลั จำกัด
2. กรรมกำร บริ ษทั เซ็นทรำปิ ค (ประเทศไทย) จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
2 บริ ษทั

ไม่มี
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4)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยจิโร่ นิ ชิยำม่ำ อำยุ 44 ปี ด ำรงตำแหน่ ง เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูช้ ่ วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ ซึ่งเป็ น
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2555 - 2557 Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่และเจ้ำหน้ำที่บริ หำร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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5)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำงสำวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ อำยุ 48 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต จำก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่ น 198/2014 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่ น 199/2015 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Board that Make Difference รุ่ น 1/2016 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends รหัส 4/2017 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2553 - ปัจจุบนั Vice President ผูจ้ ดั กำรธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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6)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยสุวิช สุวรุ จิพร อำยุ 76 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรกเมื่อวันที่ 29
มีนำคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์บณั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.00 % (ตนเอง 5,000 หุน้ / คู่สมรส 4,285 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2526 - ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
2527 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด
2529 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
2530 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บริ ษทั บำงกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จำกัด
2531 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร กลุ่มบริ ษทั ยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2531 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริ ษทั โปลิเมอส์ มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
1. กรรมกำร บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. ประธำนกรรมกำร กลุ่มบริ ษทั ยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2. รองประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
3. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด
4. กรรมกำร บริ ษทั บำงกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จำกัด
5. ประธำนกรรมกำร บริ ษทั โปลิเมอส์ มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
6. กรรมกำร บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

:

1 บริ ษทั

:

6 บริ ษทั

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
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7)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล อำยุ 68 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยอำลิกำร์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่ น 227/2016 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่ น 3/2017 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2555 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจ กำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผำ่ นมำ
- เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ :
- เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย
:
- ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ เช่น
กำรซื้ อขำยวัตถุดิบ สิ นค้ำ บริ กำร กำรยืม กำรให้กยู ้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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8)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร อำยุ 50 ปี ดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้รั บ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี กำรบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญำต (ประเทศไทย) (CPA)
ประกำศนียบัตรสำกลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (CCSA)
ผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA)
ผูต้ รวจสอบผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรเงินรับอนุญำตสำกล (CFSA)
- หลักสูตร Director Certification Program 2010, สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program 2011, สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board That Make a Difference (BMD) 8/2018, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2549 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บริ ษทั ไมดำส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
2556 - 2557
หุน้ ส่วน บริ ษทั บีดีโอ จำกัด
2557 - 2558 หุน้ ส่วนอำวุโส บริ ษทั ไทยอินโฟร์ จำกัด

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....96/

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั ไมดำส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผำ่ นมำ
- เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ :
- เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย
:
- ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ เช่น
กำรซื้ อขำยวัตถุดิบ สิ นค้ำ บริ กำร กำรยืม กำรให้กยู ้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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9)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช อำยุ 68 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
- หลักสูตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program 141/2011, สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2543 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เจ.เอ็น.อำร์ จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เจ.เอ็น.อำร์ จำกัด
2. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
2 บริ ษทั

ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผำ่ นมำ
- เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ :
- เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย
:
- ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ เช่น
กำรซื้ อขำยวัตถุดิบ สิ นค้ำ บริ กำร กำรยืม กำรให้กยู ้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ผู้บริหาร
1)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยเรี ยวซุ เกะ โฮริ อำยุ 39 ปี ด ำรงต ำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและผูช้ ่ ว ยกรรมกำรผูจ้ ัด กำรใหญ่ ด้ำน
วำงแผนองค์กร / ด้ำนบริ หำร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University
- Master Degree of Business Administration from HEC Paris
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 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
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำนวำงแผนองค์กร / ด้ำน
บริ หำร บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด
2. กรรมกำร บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
3. กรรมกำร บริ ษทั เซ็นทรำปิ ค (ประเทศไทย) จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
3 บริ ษทั

ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....99/

2)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยโค โทจิม่ำ อำยุ 58 ปี ดำรงตำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำขำย่ำงกุง้
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2556 – 2558
General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept.,
Sojitz Corporation
2558

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
สำขำย่ำงกุง้ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)

2558 – ปัจจุบนั

-

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จำกัด

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....100/

3)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย อำยุ 53 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี ศิลปศำสตร์บณั ฑิต สำขำภำษำอังกฤษ จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2554 – ปัจจุบนั
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ทรัพยำกรมนุษย์
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....101/

4)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์ อำยุ 54 ปี ดำรงตำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ด้ำนกำรผลิต โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณั ฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยมหิดล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.00 % (ตนเอง13,600 หุน้ / คู่สมรส 500 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2555 – ปัจจุบนั
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำนกำรผลิต
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....102/

5)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยวัชระ ปิ งสุ ทธิ ว งศ์ อำยุ 61 ปี ด ำรงต ำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและผูช้ ่ ว ยกรรมกำรผูจ้ ัด กำรใหญ่
ด้ำนธรุ กรรมกำรค้ำ / สำยงำนกำรตลำดวิจยั และพัฒนำ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณั ฑิต (เกษตรศำสตร์ ) สำขำวิชำเอกกีฎวิทยำ จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2555 – ปัจจุบนั
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำนธรุ กรรมกำรค้ำ /
สำยงำนกำรตลำดวิจยั และพัฒนำ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....103/

ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษทั
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำงสุ นี ย ์ หล่อรุ่ งโรจน์ อำยุ 42 ปี ด ำรงตำแหน่ ง ผูจ้ ดั กำรทั่วไปสำยงำนบัญ ชี ได้รั บแต่งตั้งเมื่อวัน ที่ 1
ตุลำคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี บัญชี จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์ บณั ฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 7405
- หลักสูตรเตรี ยมรับมือกำรตรวจสอบภำษีกรณี โอนทรัพย์สิน กำไรระหว่ำงนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์
กันเพื่อหลีกเลี่ยงภำษี ปี 2561, บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จำกัด (6 ชัว่ โมง)
- หลักสูตร Sale Promotion กับผลกระทบมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินเรื่ องรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับ
ลูกค้ำ ปี 2561, บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จำกัด (6 ชัว่ โมง)
- หลักสูตรเตรี ยมพร้อมกับกระบวนกำรทำงำนอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียคุ ดิจิตอล ปี 2561, บริ ษทั
ฝึ กอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จำกัด (7 ชัว่ โมง)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2555 – 2560
ผูจ้ ดั กำรสำยงำนบัญชี บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
2560 – 2561

-

ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปสำยงำนบัญชี บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แบบ 56-1 ประจำปี 2561.....104/

เลขานุการบริษัท
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่งตั้ง
นำยพชระ วรรธนวินิจ อำยุ 43 ปี ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริ ษทั ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์
2554
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์บณั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท นิติศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยซิดนีย ์ ประเทศออสเตเลีย
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงำนเลขำนุกำรบริ ษทั รุ่ นที่ 23 โดยชมรมเลขำนุกำรบริ ษทั ไทย
สมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
2554 – ปัจจุบนั
เลขำนุกำรบริ ษทั บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขำนุ ก ำรของบริ ษัท จะต้อ งปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ต ำมที่ ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิ งหำคม 2551
ด้ว ยควำมรั บผิด ชอบ ควำมระมัด ระวัง และควำมซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต รวมทั้งต้อ งปฏิบัติ ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฎหมำยของ
เลขำนุกำรบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมกำร
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษทั
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และจัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำ
กำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั ยังมีหน้ำที่อื่นตำมที่บริ ษทั (หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ) มอบหมำย ดังนี้
ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแล
ในกำรดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั และมติที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และรำยงำนสำรสนเทศต่ อหน่ ว ยงำนที่ ก ำกับดู แลและสำธำรณชนให้ถูก ต้องครบถ้ว นตำม
กฎหมำย
จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั
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การดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ในบริษทั บริษทั ย่อย และบริษัทร่ วม
ที่

รายนาม

TCCC
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หมำยเหตุ :

นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ*
นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ**
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ***
นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ
นำงสำวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นำยสุวิช สุวรุ จิพร
นำยสุวฒั น์ สืบสันติกุล
นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
นำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
นำยวัชระ ปิ งสุทธิวงศ์
นำยสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์
นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย
นำยโค โทจิม่ำ

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

X
/

บริษัทย่อย
2
3

X

/

4

X
/

/

/

/

/

/
/
+

* นำยโยชิอำกิ อิชิมูระ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
** นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
และได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
*** นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนำคม 2561
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บริษัทย่อย
1.
2.
3.

บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัด

บริษัทร่ วม
4. บริ ษทั เซ็นทรำปิ ค (ประเทศไทย) จำกัด

หมำยเหตุ :
X = ประธำนกรรมกำร
/ = กรรมกำร
* = เจ้ำหน้ำที่บริ หำร

0 = กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
# = กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
+ = กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประวัตกิ ารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม
ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูม้ ีอำนำจควบคุมท่ำนใดเคยถูกลงโทษ เนื่ องจำกกำรกระทำควำมผิดใดๆ
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ.
2546
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรในบริ ษทั ย่อยที่มีนยั สำคัญ มีดงั นี้
รำยชื่อกรรมกำร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

บริ ษทั เอ็มซี
อะโกร-เคมิคลั
จำกัด

บริ ษทั
เอ็น.ไอ.เอ็ม.
จำกัด

นำยสุวิช สุวรุ จิพร
นำยวรพันธ์ เหลืองทองดี
นำยศุภกร รัตนสงวนวงศ์

/
+
/
/
/
/
/
X
/

นำยสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

นำยสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์
นำยโทโมฮำรุ ซึรุดะ
นำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
นำยเซอิจิ อิทำงำกิ
นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
นำยธงชัย ฝึ กควำมดี
นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย
นำยสมชำย ศิวำกรณ์
นำยโค โทจิม่ำ
นำงสำวศิริพร อื้ออำรี ยก์ ุล
นำงเขมำ วิสุทธิวฒั นำกร
นำยโยจิ ยำมำดะ

/
X

บริ ษทั ที.ซี.ซี.ซี.
เมียนมำร์ จำกัด

บริ ษทั
เซ็นทรำปิ ค
(ประเทศไทย)
จำกัด

+

X

/
*
/
*

/
/
/

+
/
/
X

หมำยเหตุ
X = ประธำนกรรมกำร

/ = กรรมกำร

* = กรรมกำรบริ หำร

+ = กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งนำยไพฑูรย์ อินอุทยั เข้ำปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป สำนักตรวจสอบภำยใน เพื่อ
ทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คุณวุฒิดำ้ นกำรศึกษำ:

ปริ ญญำบัณฑิตและมหำบัณฑิตด้ำนกำรบริ หำรธุรกิจ ด้ำนกำรเงิน
จำกมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรกำกับดูแลกิจกำร
จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ
จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์

ประสบกำรณ์ในงำน :

มีประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในเป็ นเวลำ 20 ปี โดย
เป็ นประสบกำรณ์ตรวจสอบในธุรกิจปุ๋ ยเคมีเป็ นระยะ เวลำ 18 ปี และ
งำนให้คำปรึ กษำและวิทยำกรบรรยำยพิเศษด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และกำรสื่อสำรองค์กำร

กำรฝึ กอบรม :

ประกำศนียบัตรกำรอบม ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในตำม
มำตรฐำนสำกล กำรบริ หำรงำนตรวจสอบภำยใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบมำตรฐำน ISO ต่ำงๆ เป็ นต้น
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มี

