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ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีมำเป็ นเวลำยำวนำน รัฐบำล
ไทยโดยกระทรวงกำรคลังได้ร่วมทุ น กับ ภำคเอกชน อัน ประกอบด้วยบริ ษ ทั ศรี ก รุ งวัฒ นำ จำกัด และบริ ษ ัท
โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่ (เดิมคือ บริ ษทั นิ ชโช อิวำย คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด) และบริ ษทั เซ็นทรัลกล๊ำส จำกัด (ปั จจุบนั
เป็ นที่ปรึ กษำทำงวิชำกำรและเทคนิคของบริ ษทั ) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6
มีนำคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 120 ล้ำนบำท ซึ่ งต่อมำบริ ษทั ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลำคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้ำนบำท และในปี 2536 บริ ษทั ได้แปลงสภำพ
เป็ น “บริ ษทั มหำชน”
บริ ษ ทั ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมี ที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในประเทศไทย
บริ ษทั มี โรงงำนขนำดใหญ่ ที่ทนั สมัย และได้มำตรฐำน 2 แห่ ง โรงงำนแห่ งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์
จังหวัดสมุ ทรปรำกำร และโรงงำนแห่ งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำโดยมีกำลังกำร
ผลิ ต ปุ๋ ยปี ละ 850,000 เมตริ ก ตัน และ 350,000 เมตริ กตัน ตำมล ำดับ รวมก ำลัง กำรผลิ ตทั้ง สิ้ น ปี ละ 1.2 ล้ำ น
เมตริ กตัน
1.1 วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ : ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
“เรำมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นทำงเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยกำรส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก”
พันธกิจ
1. มุ่งมั่นสร้ างคุณค่ า
เรำมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์และกำร
บริ กำรที่เหนื อกว่ำ ซึ่ งจะถูกคิดค้นและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มผลผลิตในกำรเพำะปลูก กำรบริ กำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยังเกษตรกรทัว่ ทั้งภูมิภำคอำเซี ยน และจะขยำยรู ปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา
เรำมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำคนของเรำโดยกำรให้โอกำสในกำรเรี ยนรู ้และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่
พนักงำนช่วยกันส่ งเสริ มให้เติบโตไปพร้อมกัน เรำจะพัฒนำองค์กรของเรำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจ
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3. เอาใจใส่ ต่อสั งคม
เรำมุ่งมัน่ ที่จะทำให้กระบวนกำรทำงธุ รกิจของเรำเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีควำมยัง่ ยืน และ
สร้ำงอิทธิ พลเชิงบวกต่อสังคม โดยกำรนำเอำแนวคิดกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนมำใช้
ร่ วมกับกำรดำเนินธุ รกิจของเรำ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญในปี 2562
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

99.99%

51.00%

49.00%

99.99%

1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษ ทั ไม่ มี ค วำมสัม พันธ์ หรื อต้องพึ่ งพิ งทำงกำรเงิ น ทำงเทคนิ ค กำรจัดหำวัตถุ ดิบ กำรใช้ตรำสิ น ค้ำ
ร่ วมกัน หรื อต้องแข่งขันกับธุ รกิจของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ และการถือหุ้นในบริษัทย่ อยของบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้และกำรถือหุน้ (ณ 31 ธันวำคม 2562)
ชื่อบริ ษทั

ก่อตั้งแมื่อ

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จากัด (มหาชน)

1
2

3
4

บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร- เคมิ
คัล จากัด
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด

% การถือ
หุ ้น

ทุนจด
ทะเบียน

เรี ยก
ชาระ

2562

2561

1,754

1,754

รายได้
8,420.17

99.99

50

50

261.05

2.86

411.03

3.52

411.03

3.52

51.00

125

125

118.51

1.30

121.95

1.13

121.27

1.04

ซื้ อขาย

49.00

200

200

1.01

0.01

0.91

0.01

0.92

0.01

นาเข้าปุ๋ ยเคมี

99.99

12.5*

$12.5*

316.44

3.47

185.29

1.72

1.01

0.01

9,117.18

100.00

10,746.97

100.00

11,683.84

100.00

6 มีนาคม
2516

ปุ๋ ยเคมี

-

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

โรงงานผสม
และบรรจุ
คลังสิ นค้าเคมี
เหลว

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

2.1

ประเภท
กิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)
2560

$

%
92.36

รายได้
10,086.90

%
93.86

รายได้
11,149.61

%
95.43

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการของบริษัท

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) สำมำรถผลิตปุ๋ ยเคมีที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนทัดเทียมกับ
ปุ๋ ยนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยธำตุอำหำรหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซี ยม
(K2O) และธำตุ อำหำรรอง เช่ น แมกนี เซี ยม (MgO), กำมะถัน (S) เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั มี ธำตุ อำหำรเสริ ม เช่ น
โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่ งจะทำให้พืชเจริ ญงอกงำมมีผลผลิตดี ปริ มำณและคุณภำพสู ง อนึ่ง ปุ๋ ยเคมี “ ตราหัววัว-คัน
ไถ” ที่บริ ษทั ผลิตมีคุณภำพตำมที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็ นที่นิยม แพร่ หลำยใน
พื้นที่เกษตรกรรมทัว่ ประเทศ นำนเกื อบ 40 ปี กำรใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่ วงระยะเวลำที่เหมำะสม จะช่ วยทำให้
ผลผลิ ตสู งและมีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด อี กทั้งเมื่ อผลผลิ ตสู งก็ จะส่ งผลเป็ นกำรเพิ่ม พูนรำยได้ให้ก ับ
เกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
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นอกจำกนี้ โรงงำนพระประแดง ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีกำลังกำรผลิต
ปุ๋ ยปี ละ 850,000 เมตริ กตัน และมีคลังสิ นค้ำที่สำมำรถเก็บวัตถุ ดิบได้ 100,000 เมตริ กตัน พร้อมทั้งมีท่ำเรื อขนำด
ใหญ่ที่มีควำมยำว 310 เมตร หน้ำท่ำลึ ก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จำกระดับน้ ำทะเลต่ ำสุ ด สำมำรถเทียบเรื อเดินสมุทร
ขนำดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริ กตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำและขนถ่ำยวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริ กตัน สำหรับ
กระบวนกำรผลิ ต ทำงโรงงำนได้ ใ ช้ก๊ ำซธรรมชำติ (Natural Gas) ที่ มี ต้น ทุ นต่ ำและก่ อมลภำวะน้อยกว่ำ เป็ น
เชื้ อเพลิ งแทนน้ ำมันเตำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และบริ ษ ทั ได้ท ำกำรติ ดตั้งหน่ วยผลิ ตไฟฟ้ ำควำมร้ อนร่ วมขนำด 4
เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภำยในโรงงำนและขำยส่ วนที่ เหลื อให้กบั กำรไฟฟ้ ำนครหลวง อีกทั้งนำควำมร้ อนซึ่ งเป็ นผล
พลอยได้จำกหน่วยผลิตไฟฟ้ ำควำมร้อนร่ วมมำใช้ในกำรผลิตปุ๋ ยซึ่ งมีส่วนช่วยในกำรที่ลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนกำร
ใช้พลังงำนลงได้ อันมีส่วนช่วยในกำรลดภำวะโลกร้อนอีกทำงหนึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
สำหรับโรงงำนนครหลวง ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ มีกำลังกำรผลิตปุ๋ ยปี ละ
350,000 เมตริ กตัน และมีคลังสิ นค้ำที่สำมำรถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริ กตัน นอกจำกนี้ ยงั มีท่ำเรื อที่มีควำมยำว
189 เมตร หน้ำท่ำลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จำกระดับน้ ำทะเลต่ ำสุ ด สำมำรถเทียบเรื อขนถ่ำยสิ นค้ำขนำด 500 – 2,500
เมตริ กตัน ได้พร้อมกัน 3 ลำ ตลอดจนขนถ่ำยวัตถุดิบและขนถ่ำยสิ นค้ำนำเข้ำต่ำงๆได้วนั ละ 4,000 เมตริ กตัน และ
ได้เปลี่ยนกำรใช้เชื้ อเพลิงเพื่อกำรผลิตไอน้ ำ โดยกำรใช้ก๊ำซแอลพีจีซ่ ึ งมีควำมสะอำดและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนน้ ำมันเตำที่ใช้อยูเ่ ดิม
ในส่ วนกำรควบคุ มคุ ณภำพสิ นค้ำ ห้องปฏิ บ ตั ิกำรทั้งสองโรงงำนของบริ ษทั ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025:2017 ซึ่ งมัน่ ใจได้ว่ำค่ำธำตุอำหำรของปุ๋ ยเคมี มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล
นอกจำกนั้นทั้งสองโรงงำนของบริ ษทั ยังได้รับกำรรับรองให้เป็ นห้องปฏิบตั ิ กำรที่สำมำรถตรวจวิเครำะห์ปุ๋ยเคมี
สำหรับ ขึ้ นทะเบี ยนกรมวิชำกำรเกษตร และยังให้บ ริ ก ำรวิเครำะห์ ค่ำธำตุ อำหำรของปุ๋ ยเคมี แก่ หน่ วยงำนหรื อ
บุคคลภำยนอกด้วย
ส ำหรั บ โรงงำนผลิ ต ปุ๋ ยเคมี ท้ งั 2 แห่ ง ได้รับ กำรรั บ รองมำตรฐำน ISO 9001:2015 มำตรฐำน
ระบบบริ ห ำรงำนคุ ณ ภำพโรงผลิ ต ปุ๋ ย โรงผลิ ต กระสอบ และโรงผลิ ต ไฟฟ้ ำ พลัง งำนร่ ว มมำตรฐำน ISO
14001:2015 มำตรฐำนระบบกำรจัด กำรสิ่ ง แวดล้อ ม และ ISO 45001:2018 มำตรฐำนระบบกำรจัด กำรอำชี ว
อนำมัย และควำมปลอดภัย รวมทั้งได้รับ กำรรั บ รองจำกกระทรวงอุ ต สำหกรรมให้เป็ นอุ ตสำหกรรมสี เขี ย ว
“วัฒ นธรรมสี เขี ย ว” ระดับ 4 ซึ่ งเรำอยู่ ใ นขั้น ตอนด ำเนิ น กำรเป็ นระดับ 5 ในอนำคตอัน ใกล้ น้ ี โครงกำร
อุตสำหกรรมสี เขียวเป็ นกำรส่ งเสริ มโดยกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่ งได้กำหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรอง
โรงงำนที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็ นปุ๋ ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ชนิ ดเม็ด (GRANULAR) ส่ วน
ปั จจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกำสหรื อข้อจำกัดกำรประกอบธุ รกิ จนั้นไม่มีเพรำะทำงรำชกำรยังคงสนับสนุ น
กำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่
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ปุ๋ยเคมี (CHEMICAL FERTILIZER) ที่บริ ษทั ผลิ ต เป็ นปุ๋ ยเคมี ชนิ ดเม็ด N-P-K ที่มีธำตุอำหำร
หลักของพืช คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส P2S5, โปแทสเซี ยม (K2O) นอกจำกธำตุอำหำรหลักแล้ว ยังสำมำรถ
ผลิ ตปุ๋ ยเคมีที่มีธำตุอำหำรรองและอำหำรเสริ ม เพื่อให้เหมำะสมกับพืชบำงชนิ ดเช่น ต้นยำสู บ เป็ นต้น เกรดหรื อ
สู ตรปุ๋ ยที่ บริ ษทั ผลิ ตขึ้ น บรรจุ กระสอบละ 50 กิ โลกรัม ประทับตรำ “หัววัว-คันไถ” และตรำอื่น ๆ ของบริ ษทั
สำมำรถใช้ได้กบั พืชต่ำง ๆ เช่น
ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์ คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
ปุ๋ ยผลไม้
สู ตร

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
สู ตร
15-15-15 รัสเซีย
16-16-16 รัสเซี ย

อัตรำ
30-50 กก./ไร่
รองก้นหลุม

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

ปุ๋ ยอ้อย
สู ตร

อัตรำ

ระยะที่ใส่

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

40-50 กก. /ไร่

ครั้งที่ 1อ้ อยปลูก รองก้นร่ องพร้อมปลูก หรื อหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่ หลังแต่งตอ 1 เดือน

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

40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอำยุ 2-3 เดือน

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

อัตรำ
25-40 กก./ไร่

ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่ เมื่อต้นพืชอำยุ 20-30 วัน หรื อใส่ รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่ หลังจำกใส่ ครั้งแรก 30 วัน
นาดา
ครั้งที่ 1 ใส่ หลังปั กดำ 5 – 7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่ หลังจำกใส่ ครั้งแรก 30 วัน

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

อัตรำ
30-40 กก./ไร่

อัตรำ

ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1 ใส่ หลังปั กดำ 5 – 7 วัน หรื อใส่ รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่ หลังจำกใส่ ครั้งแรก 30 – 45 วัน

ระยะที่ใส่

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

30-40 กก./ไร่

ครั้งที่ 1 ใส่ รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวำงท่อนมัน 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 ใส่ หลังปลูก 2-3 เดือน

หมำยเหตุ : ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ ปุ๋ย
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ปุ๋ ยยำงพำรำ
สู ตร
16-8-4, 25-7-7
14-4-9, 18-4-5, 20-8-20
15-7-18, 21-7-14, 21-7-18
ปุ๋ 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

สู ตร

อัตรำ

ปุ๋ ยเสริ ม

1 ปี

25-7-7, 15-15-15 พรี เมียม

1.5 กก./ต้น/ปี

- กีเซอร์ ไรท์ 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

- กีเซอร์ ไรท์ 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
- กีเซอร์ ไรท์ อัตรำ 1 กก./ต้น/ปี
- โบแรกซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

หมำยเหตุ : กำรใส่ ปุ๋ยแต่ละครั้ง ให้เลือกสู ตรใดสู ตรหนึ่ง
นอกจำกผลิ ตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี แล้ว บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั อะโกร-เคมิ คลั จำกัด ยังเป็ นผู ้
น ำเข้ำ และจ ำหน่ ำ ยสำรอำรั ก ขำพื ช หรื อ เคมี ใช้ใ นทำงกำรเกษตร (Agro-chemicals) ซึ่ งประกอบด้ว ยสำรเคมี
ป้ องกันและกำจัดแมลง (insecticides) สำรเคมี ป้ องกันและกำจัดโรคพืช ซึ่ งเกิ ดจำกเชื้ อรำ (fungicides) สำรเคมี
ป้ องกันและกำจัดโรคพืชที่ เกิ ดจำกเชื้ อแบคที เรี ย (bactericides) และสำรเคมีกำจัดวัชพืช (herbicides) ประโยชน์
ของสำรเคมีเหล่ำนี้ คือป้ องกันและกำจัดศัตรู พืชที่มำทำลำยพืชผลหรื อเบียดเบี ยนพืชทำให้ผลผลิ ตเสี ยหำย ส่ วน
สำรจำพวกฮอร์โมน (hormone & plant regulators) ช่วยในกำรเพิม่ ผลผลิตและคุณภำพของพืช
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2.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั
บริ ษทั เอ็มซี อะ
โกร-เคมิคลั จำกัด

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

ที่อยู่
581 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย
12 ถนนสุขมุ วิท ตำบลแพรกษำ อำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

บริ ษทั เอ็น. ไอ.
เอ็ม. จำกัด

ดำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภณั ฑ์เหลว ที่ใช้
ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล: ถ้ำมีกำไรโดยทัว่ ไปจะจ่ำยเงินปันผล
ดำเนินธุรกิจนำเข้ำ ส่งออกและจัดจำหน่ำยปุ๋ 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

ดำเนิ นธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ 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 ลู กค้ำเป็ น 2 ลักษณะ คือ จำหน่ ำยเงิ นสดและ จำหน่ ำยแบบ
เครดิต โดยลูกค้ำที่ซ้ื อเงินสดจะได้รำคำที่ถูกกว่ำซื้ อเป็ นเครดิ ต กำรซื้ อด้วยเงินสดอำจจะหมำยถึ งกำรโอนเงิ นทันที
หรื ออำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินหรื อส่ งดรำฟภำยใน 7 วัน ส่ วนกำรขำยเป็ นเครดิตนั้น ระยะเวลำกำรชำระเงินจะยำว
หรื อสั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลำยอย่ำง เช่น กำรแข่งขัน สู ตรปุ๋ ย ควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำ และฤดูกำล ซึ่ งมีผลต่อกลยุทธ์
กำรตลำดของบริ ษทั
จำกกำรที่ ปุ๋ยเป็ นสิ นค้ำที่ จดั อยู่ในประเภทสิ นค้ำตำมฤดู ก ำล โดยในช่ วงฤดู ฝนจะเป็ นช่ วงที่ มี
ยอดขำยมำกที่สุด ดังนั้นฤดูกำลจึงเป็ นองค์ประกอบสำคัญในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดของบริ ษทั
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(1)

กลยุทธ์ทำงกำรตลำด
กลยุทธ์กำรตลำดของบริ ษทั ประกอบด้วย
กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เน้นกำรผลิ ตและกำรนำเข้ำ ปุ๋ ยเคมีและเคมีเกษตรที่มีคุณภำพดี
เป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้ เพื่อให้พืชเจริ ญงอกงำม แข็งแรงได้ผลผลิตที่ดีมี
คุณภำพสู ง และมีผลผลิตต่อหน่วยสู ง
กลยุทธ์ดำ้ นรำคำ
บริ ษทั มีนโยบำย ให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรที่มีคุณภำพดี
รำคำถู ก เพื่ อช่ วยเพิ่มผลผลิ ตให้เกษตรกรอันจะนำไปสู่ ศกั ยภำพกำร
แข่งขันได้ในตลำดโลก
กลยุทธ์ดำ้ นสถำนที่ บริ ษ ัท จัด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรจ ำหน่ ำ ยทั่ว ประเทศ โดยผ่ำ นทำงผูแ้ ทน
จำหน่ ำ ยเพื่ อ ให้ เกษตรกรสำมำรถซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ได้อ ย่ำ ง
สะดวกรวดเร็ ว
กลยุทธ์กำรส่ งเสริ ม บริ ษทั จัดให้มีกำรส่ งเสริ มกำรจำหน่ ำยอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ตรำสิ นค้ำ
กำรตลำด
ของบริ ษทั อยู่ในควำมนิ ยมและควำมต้องกำรของเกษตรกร โดยบริ ษทั
ได้ จ ัด ให้ มี ก ำรส่ ง เสริ ม กำรตลำด โดยด ำเนิ น กำรทั้ง ระดับ ตัว แทน
จำหน่ำย ลูกค้ำรับช่วงและเกษตรกร โดยใช้วธิ ี ต่ำงๆ ดังนี้.- กำรโฆษณำ ทำงสื่ อต่ำงๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสื อพิมพ์
- กำรจับรำงวัล ทั้งระดับลู กค้ำตัวแทนจำหน่ ำย ลู กค้ำรับช่ วง และ
เกษตรกร
- จัด ประชุ ม กลุ่ ม เกษตรกร และประชุ ม ลู ก ค้ำ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ
โดยเฉพำะกำรประชุ มเกษตรกรซึ่ งมีกำรจัดบ่อยครั้ง โดยในกำร
ประชุ มแต่ละครั้ง จะมีกำรให้ควำมรู ้ ดำ้ นกำรเกษตรและจำหน่ ำย
ปุ๋ ยและหรื อเคมีเกษตรในรำคำพิเศษให้กบั เกษตรกร
- กำรติ ด ป้ ำ ยโปสเตอร์ โ ฆษณำสิ น ค้ำ ในที่ ต่ ำ งๆ กำรติ ด ป้ ำ ยผ้ำ
BANNER ตำมร้ำนลูกค้ำ กำรพิมพ์ใบปลิวแนะนำปุ๋ ยและหรื อเคมี
เกษตรให้เกษตรกรทรำบ
- กำรให้ควำมร่ วมมือในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ
บรรจุภณั ฑ์
บริ ษ ทั ให้ค วำมส ำคัญ กับ กำรออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ให้มี ควำมสวยงำม
และทันสมัย โดยได้ทำกำรออกแบบกระสอบบรรจุปุ๋ย และภำชนะใส่
เคมี เกษตร ให้ มี ค วำมสวยงำมและเป็ นไปตำมควำมต้อ งกำรของ
เกษตรกรนอกจำกนี้ ก็ต้องคำนึ งถึ งควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็ บ และ
ขนส่ งด้วย

แบบ 56-1 ประจำปี 2562.....10 /

(2) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
ลักษณะกำรจัดจำหน่ำยและกำรกำหนดรำคำ
บริ ษทั จำหน่ำยสิ นค้ำเป็ นหน่วยเมตริ กตัน โดยเสนอรำคำขำยต่อเมตริ กตัน ในหนึ่ ง
เมตริ กตันจะมีสินค้ำจำนวน 20 กระสอบ ซึ่ งในแต่ละกระสอบจะบรรจุปุ๋ยกระสอบละ 50 กิ โลกรัม โดยทัว่ ไป
ลู ก ค้ำรำยเล็ก ก็จะสั่ งครั้ งละ 1 คันรถบรรทุ ก ซึ่ งในกำรสั่ งแต่ล ะครั้ งจะเป็ นหลำยสู ตรหรื อสู ตรเดี ยวก็ไ ด้ และ
จำนวนกี่ เมตริ กตันก็ได้ ขึ้ นอยู่กบั น้ ำหนัก บรรทุ กของแต่ ละคัน ทั้งนี้ ระบบกำรจำหน่ ำยปุ๋ ยคล้ำยกับระบบกำร
จำหน่ำยปูนซี เมนต์ คือ จะจำหน่ำยเป็ นตัว๋ ใบขนสิ นค้ำให้ลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถนำตัว๋ นี้ไปจำหน่ำยต่อได้ หรื อนำมำ
ขนเองโดยให้รถบรรทุ กถื อตัว๋ มำรั บปุ๋ ยจำกคลังสิ นค้ำของบริ ษ ทั รำคำจำหน่ ำยจะเป็ นรำคำ ณ คลังสิ นค้ำของ
บริ ษทั กำรจำหน่ ำยจะมีท้ งั 2 ลักษณะคือ กำรชำระเงิ นสดและกำรชำระแบบเครดิ ต โดยรำคำเงิ นสดจะถู กกว่ำ
รำคำเครดิต
ในส่ วนของรำคำจำหน่ำยจะเป็ นรำคำที่ได้รับกำรอนุ มตั ิจำกกระทรวงพำณิ ชย์ตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสิ นค้ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 ซึ่ งยกเลิ กกฎหมำยว่ำด้วยกำรกำหนดรำคำสิ นค้ำและ
ป้ องกันกำรผูกขำด
(3)

ช่องทำงกำรจำหน่ำย

บริ ษทั มีตวั แทนจำหน่ำยอยูท่ วั่ ทุกภำคของประเทศ
หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยของบริ ษทั มีดงั นี้
(ก) เขตนั้น จะต้อ งไม่ มี ต ัว แทนจำหน่ ำยเดิ ม อยู่ห รื อถ้ำมี ก็ เป็ นตัว แทนจำหน่ ำยที่ มี
ศักยภำพกำรขำยไม่กว้ำงนัก
(ข)
เขตกำรค้ำของตัวแทนที่จะเปิ ดใหม่จะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับตัวแทนเดิม
(ค)
ฐำนะกำรเงินดีตำมปริ มำณธุ รกิจที่จะทำกับบริ ษทั
(ง)
เป็ นบุ คคลหรื อบริ ษ ทั ที่ มีควำมน่ ำเชื่ อถื อและไม่ป ระกอบกิ จกำร หรื อกระท ำ
กำร ใดๆ ที่ผดิ กฎหมำย
(จ) มีควำมสำมำรถซื้ อสิ นค้ำเป็ นเงินสดได้ในปี แรก แต่หำกต้องกำรซื้ อสิ นค้ำเป็ น
เครดิ ตจะต้องทำหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร (Bank Guarantee) หรื อมี หลักทรัพย์ค้ ำประกันทั้งนี้ จะขึ้ นอยู่กบั กำร
พิจำรณำของบริ ษทั ตำมควำมเหมำะสม
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แผนภาพช่ องทางการจาหน่ ายของบริษัท
ต่ำงประเทศ

อุตสำหกรรมเกษตร

TCCC

หน่วยงำนรัฐ

ลูกไร่

ยีป่ ้ ั ว

สถำบันเเกษตร
กร

ซำปั้ ว

เกษตรกร

(4)

ลักษณะของลูกค้ำ

ลักษณะของลูกค้ำและควำมสัมพันธ์
กลุ่มธุรกิจซึ่งเป็ นลูกค้ าของบริษัท
สถาบันการเกษตร
1. ธุ รกิจขำยเคมีเกษตรและปุ๋ ยเคมี
2. ธุ รกิจขำยปุ๋ ยเคมี

1. สหกรณ์กำรเกษตร
2. กลุ่มเกษตรกร

3. ธุ รกิจขำยวัสดุก่อสร้ำง
4. ธุ รกิจขำยปลีกเบ็ดเตล็ด
5. ธุ รกิจร้ำนขำยยำ
6. ธุ รกิจพืชไร่
7. กิจกำรโรงสี ขำ้ ว

3. กลุ่มทำนำต่ำงๆ
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(5)

โครงสร้ำงรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยในระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ปี 2562
(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
อัตราเพิม่ (ลด) ของมูลค่ าการจาหน่ าย (%)

ปี 2561
%

(ล้ านบาท)

ปี 2560
%

(ล้ านบาท)

%

7,872.66
7,872.66

95.04
95.04

9,502.97
9,502.97

95.79
95.79

10,235.51
10,235.51

92.90
92.90

410.74
410.74

4.96
4.96

417.17
417.17

4.21
4.21

784.28
784.28

7.10
7.10

8,283.40

100.00

9,920.14 100.00

11,019.79

100.00

8,283.40

100.00

9,920.14 100.00

11,019.79

100.00

(16.50)

(9.98)

(6.93)

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมการเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2562
ภำคกำรเกษตรยังคงเผชิ ญกับกำรเติบโตช้ำในปี 2562 ผลผลิตในสิ นค้ำเกษตรหลัก เช่ น
ข้ำวและอ้อยได้รับ ผลกระทบอย่ำงรุ นแรงจำกภำวะภัย แล้งในพื้ นที่ เพำะปลู กหลัก อย่ำงไรก็ ตำม กำรเพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อยในรำคำของผลผลิตเหล่ำนี้ ซ่ ึ งเป็ นผลมำจำกปริ มำณผลผลิตที่นอ้ ยและนโยบำยกำรประกันรำคำช่วยทำให้
ภำคกำรเกษตรของไทยไม่ลดลงไปมำกกว่ำนี้
กำรใช้ปุ๋ยเคมีซ่ ึ งเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่ อนหน้ำเนื่ องจำกมี พ้ื นที่ เพำะปลู ก ลดลง แม้ว่ำจะมี ก ำรสนับ สนุ นจำกรั ฐบำลในกำรควบคุ ม รำคำปุ๋ ยเคมี แต่
สภำวะแล้งที่ รุนแรงในภำคกลำง ภำคเหนื อและตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่ วงฤดู กำลเพำะปลู กทำให้ปริ มำณปุ๋ ย
จำนวนมำกไม่ได้ถูกใช้และส่ งผลกระทบต่อปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562
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การเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2563
กำรเติบโตของภำคกำรเกษตรในปี 2563 จะขึ้นอยูก่ บั กำรระดับของรำคำและผลผลิตใน
พืชที่สำคัญ โดยปริ มำณน้ ำที่เพียงพอจะเป็ นประเด็นที่ตอ้ งจับตำมองเนื่ องจำกควำมเสี่ ยงที่จะเกิดภำวะแล้งยังคงมี
สู ง นโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนุนเกษตรกรในรู ปแบบต่ำงๆ ยังเป็ นปั จจัยที่สำคัญในกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งในกำร
เติ บโตของภำคกำรเกษตรและเพิ่ มควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมี นอกจำกนี้ ควำมผันผวนของรำคำวัตถุ ดิบ สำมำรถ
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่ออุปสงค์และทิศทำงของอุตสำหกรรมปุ๋ ยเคมีในปี 2563
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ 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 ถนนสุ ขสวัสดิ์ 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
คลังสิ นค้ำ
คลังสิ นค้ำหำดใหญ่
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 2562
1,200,000

(หน่วย : เมตริ กตัน)
ปี 2561
ปี 2560
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
ด้ำนกำรจัดหำวัตถุ ดิบ บริ ษทั สั่งซื้ อวัตถุ ดิบจำกทั้งในและต่ำงประเทศโดยมีสัดส่ วนกำรนำเข้ำประมำณ
ร้อยละ 80 ส่ วนที่เหลือเป็ นวัตถุดิบที่จดั หำได้ภำยในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Kaolin เนื่องจำกรำคำ
วัตถุ ดิบ มี ค วำมผันผวนตำมรำคำในตลำดโลกซึ่ งแปรผันตำมอุ ปสงค์และอุ ป ทำนในตลำดโลกในแต่ ละช่ วงปี
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั มีนโยบำยสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกผูผ้ ลิ ตหลำยรำยจำกหลำยภูมิภำคโดยมีกำรทำสัญญำระยะยำว
เพื่อลดควำมเสี่ ยงในกำรขำดแคลนวัตถุดิบเพื่อให้ได้วตั ถุดิบในปริ มำณที่เพียงพอกับควำมต้องกำรตรงตำมคุณภำพ
ที่กำหนดไว้ในรำคำที่เหมำะสม และกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกบำงแหล่งได้จดั ซื้ อในรำคำ FOB (Free on Board) และ
จัดเหมำเรื อขนส่ งมำประเทศไทยเพื่อควำมได้เปรี ยบในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(3)

ขั้นตอนและเทคโนโลยีกำรผลิต:

1. นำวัตถุดิบแต่ละชนิดเข้ำเก็บไว้ในคลังเก็บวัสดุ
2. ขนย้ำยวัตถุ ดิบด้วยสำยพำน โดยแยกป้ อนเข้ำในอัตรำคงที่ ไปยังเครื่ องชัง่ อัตโนมัติใน
เวลำเดียวกัน
3. ส่ งเข้ำเครื่ องผสม (Mixer) ที่สำมำรถควบคุมควำมชื้นและปริ มำณน้ ำที่เติม
4. เมื่อส่ วนผสมได้สมดุลย์และส่ งเข้ำเครื่ องทำให้เป็ นเม็ด (Granulator)
5. ส่ งเข้ำเครื่ องอบ (Dryer) เพื่อให้ควำมชื้นของปุ๋ ยอยูใ่ นมำตรฐำน (ไม่เกิน 3%)
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6. เม็ ดปุ๋ ยที่ อบแห้ งแล้วจะส่ ง ผ่ำนเข้ำเครื่ องคัดขนำดเม็ด (Screen) เพื่ อให้ไ ด้ขนำดตำม
มำตรฐำนส่ วนเม็ดปุ๋ ยที่ ไม่ได้ขนำดมำตรฐำนจะถู กส่ งย้อนกลับ ไปเข้ำขบวนกำรผลิ ต
ใหม่อีกครั้ง
7. ส่ วนเม็ดปุ๋ ยที่ได้ขนำดมำตรฐำนจะถู กส่ งเข้ำเครื่ องทำให้เย็น (Cooler) เนื่ องจำกปุ๋ ยยังมี
อุ ณ หภู มิ สู งและมี ก ำรระบำยของไอน้ ำอยู่ ต้องท ำให้ เย็น ก่ อ นเพื่ อป้ องกัน กำรจับ ตัว
กันเองเป็ นก้อน
8. เม็ดปุ๋ ยที่ ผ่ำนเครื่ องท ำให้เย็นแล้วส่ งไปผ่ำนมี ขบวนกำรเคลื อบผิวเม็ด (Coating) โดย
วิธีกำรพ่น Spray สำรที่ใช้เคลือบลงบนเม็ดปุ๋ ยในปริ มำณพอเหมำะ เพื่อป้ องกันกำรดู ด
ควำมชื้นของตัวปุ๋ ยเอง
9. น ำปุ๋ ยที่ ถู ก เคลื อ บแล้ว ส่ ง ไปเก็ บ ยัง คลัง เก็ บ เม็ ด ปุ๋ ย (Bulk Storage) เพื่ อ รอกำรบรรจุ
กระสอบต่อไป

กระบวนการผลิตและวัตถุดิบ
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ได้ทบทวนและพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ ยงที่สำคัญซึ่ งอำจส่ งผล
กระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นธุ รกิจปุ๋ ยเคมีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ อำจมีควำมเสี่ ยงอื่นๆ
ที่ขณะนี้ บริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำยังไม่มีนยั สำคัญแต่อำจกลำยเป็ นควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญต่อบริ ษทั ฯ ต่อไปได้ในอนำคต
โดยปั จจัยควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญและวิธีบริ หำรควำมเสี่ ยง มีดงั นี้
1. กาลังซื้อของเกษตรกร
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของผลิตผลทำงกำรเกษตรของตลำดภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศเป็ นปั จจัยสำคัญอีกประกำรหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้ อปั จจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร รวมถึง
ผลกระทบที่มีต่อควำมต้องกำรในกำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จำกสถำนกำรณ์ ปัญหำรำคำสิ นค้ำทำงกำรเกษตร
ตกต่ำที่เกิดจำกควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนของสิ นค้ำเกษตรส่ งผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรซื้ อปุ๋ ยของเกษตรกร เนื่ องจำกภำวะรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำทำให้รำยได้ของเกษตรกรลดลง จึงส่ งผล
ต่อกำลังซื้ อของเกษตรกรและนำไปสู่ ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยที่ลดลงในที่สุด นอกจำกนี้ รำยได้ที่ลดลงของเกษตรกร
อำจส่ งผลต่อควำมสำมำรถในกำรชำระค่ำปุ๋ ยของเกษตรกรให้แก่ ตวั แทนจำหน่ ำยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจกระทบ
ต่อเนื่องมำยังบริ ษทั ฯ ที่อำจไม่ได้รับชำระหนี้ตำมกำหนดระยะเวลำจำกตัวแทนจำหน่ำยได้
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีผลิ ตภัณฑ์หลำกหลำยที่สำมำรถรองรับกำรเพำะปลูกพืชได้หลำยประเภท เช่น ข้ำว ผักและผลไม้
ยำงพำรำเป็ นต้น จึ งสำมำรถกระตุ ้น ก ำลังซื้ อปุ๋ ยของเกษตรกรเพื่ อ สร้ ำงยอดขำยให้ แก่ บ ริ ษ ทั ฯได้ต ลอดทั้ง ปี
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ติดตำมสถำนกำรณ์ ของรำคำสิ นค้ำกำรเกษตรอย่ำงใกล้ชิดและหันไปมุ่งเน้นกำรขำยไปยัง
พื้นที่ที่มีกำลังซื้ อ รวมถึงเฝ้ำระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อป้ องกันกำรเกิด
หนี้เสี ยหรื อกำรได้รับชำระหนี้ไม่ตรงตำมกำหนดเวลำ
2. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้ าอากาศ
โดยทั่วไปแล้วควำมต้อ งกำรใช้ปุ๋ ยเคมี ข องเกษตรกรจะมี ม ำกที่ สุ ดในช่ วงฤดู ฝ น ซึ่ งเป็ นไปตำมฤดู ก ำล
เพำะปลู ก ดัง นั้น กำรเปลี่ ย นแปลงของฤดู ก ำลและควำมแปรปรวนของสภำพดิ น ฟ้ ำ อำกำศจึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีในภำคกำรเกษตรและส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบกำรของ
บริ ษทั ฯ โดยในช่ วงระยะเวลำที่ ผ่ำนมำของปี 2562 เกิ ดสถำนกำรณ์ ภยั แล้งนอกฤดู กำลและรุ นแรงที่สุดในรอบ
หลำยปี เนื่ องจำกภำวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริ มำณน้ ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรในพื้นที่เพำะปลูก เป็ น
ผลทำให้ควำมต้องกำรปุ๋ ยเคมีของภำคกำรเกษตรลดลงตำม ไปด้วย และส่ งผลกระทบต่อปริ มำณกำรขำยปุ๋ ยของ
บริ ษทั ฯอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
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กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์สภำพอำกำศอย่ำงใกล้ชิดและรักษำระดับสิ นค้ำคงคลังให้สอดคล้องกับอุป
สงค์และอุปทำนของตลำดในแต่ละฤดูกำล เพื่อพิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนกำรผลิตและแผนกำรตลำดให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพดินฟ้ำอำกำศ
3. นโยบายภาครัฐ
ปุ๋ ยเคมีจดั เป็ นสิ นค้ำควบคุมตำมพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยรำคำสิ นค้ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมกำร
กลำงว่ำด้วยรำคำสิ นค้ำและบริ กำร กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิ ชย์ (“คณะกรรมกำรกลำงฯ”) ได้ออกประกำศ
แนะนำรำคำจำหน่ำยสำหรับปุ๋ ยเคมีบำงสู ตร ซึ่ งผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำต้องจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีสูตรที่กำหนด
ไว้ไม่เกิ นรำคำที่กำหนด ดังนั้น มำตรกำรดังกล่ำวอำจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จซึ่ งส่ งผลให้รำคำ
ขำยปุ๋ ยในประเทศมีทิศทำงตรงกันข้ำมกับสภำวะรำคำตลำดของวัตถุดิบปุ๋ ยเคมีในต่ำงประเทศที่ปรับตัวสู งขึ้น ทำ
ให้กระทบกับผลประกอบกำรของบริ ษทั จำกสภำวะรำคำขำยที่ไม่สะท้อนกลไกทำงกำรตลำด
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งพยำยำมรักษำควำมยืดหยุน่ ใน
กำรบริ หำรและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นโยบำยด้ำนรำคำ
ควบคุม ทั้งนี้ ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรผลิตสิ นค้ำได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรตลำด ดังนั้นกำรมุ่งเน้นท ำกำรตลำดในสู ตรปุ๋ ยที่ อยู่นอกเหนื อมำตรกำรควบคุ มรำคำของภำครั ฐเป็ น
แนวทำงที่สำมำรถช่วยลดผลกระทบด้ำนรำคำขำยของบริ ษทั ฯ ได้อีกแนวทำงหนึ่ง
4. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ นำเข้ำวัตถุดิบหลักส่ วนใหญ่ที่ใช้ในกำรผลิ ตปุ๋ ยเคมีจำกต่ำงประเทศ ดังนั้นควำมผันผวนของรำคำ
วัตถุดิบจึงส่ งผลต่อต้นทุนในกำรผลิตปุ๋ ยเคมีและกำรกำหนดรำคำขำยปุ๋ ยเคมี และมีผลกระทบต่อผลประกอบกำร
ของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ โดยปกติแล้วรำคำวัตถุ ดิบที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะผันผวนตำมรำคำในตลำดโลก
ซึ่ งถูกกำหนดโดยหลำยปั จจัยเช่ น สภำวะเศรษฐกิจ สภำวะอำกำศ รำคำพืชผล รำคำพลังงำน รวมถึ งกำรเก็งกำไร
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่สำมำรถกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกำรผลิตที่มี
ควำมผันผวนดังกล่ำวได้ เนื่ องจำกปุ๋ ยเคมีเป็ นสิ นค้ำควบคุมรำคำตำมพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยรำคำสิ นค้ำและบริ กำร
พ.ศ.2542 ซึ่ งผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมีตอ้ งจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีสูตรที่กำหนดไว้ไม่เกินรำคำที่คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสิ นค้ำ
และบริ ก ำร กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิ ชย์ (“คณะกรรมกำรกลำงฯ”) ก ำหนด เว้นแต่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ จำก
คณะกรรมกำรกลำงฯ กำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำวัตถุ ดิบอำจส่ งผลกระทบให้กำรจำหน่ ำยปุ๋ ยเคมีของบริ ษทั ไม่
สะท้อนรำคำต้นทุนที่แท้จริ งได้ ซึ่ งทำให้ผลประกอบกำรของบริ ษทั อำจไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้
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กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ได้บริ หำรควำมเสี่ ยงในด้ำนควำมผันผวนของรำคำวัตถุ ดิบ โดยกำรควบคุ มระดับสิ นค้ำคงคลังทั้ง
วัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ปให้อยูใ่ นปริ มำณที่เหมำะสม โดยบริ ษทั ฯได้พยำยำมติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดเพื่อปรับ
แผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพื่อสำมำรถวำงแผนกำรจัดหำวัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบ
ในระดับที่เหมำะสมโดยไม่เก็งกำไร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้พยำยำมปรับรำคำขำยปุ๋ ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริ งให้มำกที่สุด โดยหำกมีปัจจัย
ใดที่ทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตปุ๋ ยสู งขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั ฯจะยื่นข้อมูลต่อคณะกรรมกำรกลำงฯ เพื่อขอให้มีกำร
พิจำรณำปรับรำคำจำหน่ำยปุ๋ ย
5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯนำเข้ำวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตปุ๋ ยเคมีจำกต่ำงประเทศ ทำให้หนี้ ค่ำสิ นค้ำที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ บริ ษทั ฯ จึงมีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
สกุลเงินต่ำงประเทศเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินบำท โดยภำระหนี้ ค่ำวัตถุดิบอำจปรับสู งขึ้นหำกสกุลเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเมื่ อถึ งวันครบกำหนดช ำระเงิ น นอกจำกนี้ บ ริ ษทั ยังส่ งออกปุ๋ ยเคมี ไปยังลู กค้ำในประเทศเพื่ อนบ้ำน ดังนั้น
บริ ษทั ฯอำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของเงินตรำต่ำงประเทศที่อ่อนค่ำลงเมื่อถึงกำหนดรับชำระค่ำสิ นค้ำ
จำกคู่คำ้ ในต่ำงประเทศ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีกำรพิจำรณำกำรใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินสำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศอย่ำง
สม่ำเสมอ โดยบริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ณ วันที่เกิดรำยกำร
ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่ งแนวทำงนี้ จะช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะเกิดกับ
บริ ษทั นอกจำกนี้ยงั ช่วยให้บริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนเพื่อสำมำรถนำไปกำหนดรำคำขำยสิ นค้ำได้อย่ำงเหมำะสมได้
6. การพึง่ พาผู้จัดหาวัตถุดิบน้ อยราย
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำของบริ ษทั ฯมำจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หำที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นกำรจัดหำวัตถุดิบ
ให้เพียงพอและทันเวลำในกำรเข้ำสู่ กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรจัดหำในรำคำที่เหมำะสมจึงเป็ นปั จจัยที่สำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั ฯ กำรพึ่ งพำผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั หำวัตถุ ดิบน้อยรำยจึ งอำจ
ส่ งผลให้ตน้ ทุนกำรผลิตสู งขึ้นทำให้ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษทั ไม่เป็ นไปตำมที่วำงไว้
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กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มแหล่ งผูข้ ำยสำหรับวัตถุดิบทุกประเภทที่บริ ษทั ต้องใช้ในกระบวนกำร
ผลิต โดยบริ ษทั ฯ นำเข้ำวัตถุดิบจำกหลำกหลำยประเทศ อีกทั้งมีกำรกระจำยกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกหลำยแหล่งเพื่อ
ลดควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพำผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หำที่มีจำนวนจำกัด นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีกำรทำสัญญำจัดซื้ อวัตถุดิบ
ซึ่ งจะทำให้ผขู ้ ำยทรำบควำมต้องกำรใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละช่วงเวลำเพื่อสำรองวัตถุ ดิบให้แก่บริ ษทั ฯ ใน
ระดับที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ รวมถึงให้ลำดับควำมสำคัญกับบริ ษทั ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ก่อนผูซ้ ้ื อรำยอื่น
7. การดาเนินงานของโรงงาน
ควำมสำมำรถในกำรผลิ ตสิ นค้ำของบริ ษ ทั มี ค วำมส ำคัญ ต่ อผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ฯ ดังนั้น ควำม
เสี ยหำยหรื อควำมขัดข้องที่ เกิ ดขึ้ นกับ กระบวนกำรผลิ ต สิ นค้ำคงคลัง หรื อกำรส่ งมอบสิ นค้ำ อันเนื่ องมำจำก
เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนื อกำรควบคุมของบริ ษทั เช่ น เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชำติ อัคคีภยั ควำมบกพร่ อง
ของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ กำรขำดแคลนสำธำรณูปโภค เป็ นต้น อำจทำให้กำรผลิตของบริ ษทั ฯต้องหยุดชะงักลง
อย่ำงมีนยั สำคัญไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษ ัท ฯ ได้ ว ำงแผนกำรผลิ ต สิ น ค้ำ ผ่ ำ นโรงงำน 2 แห่ ง คื อ โรงงำนที่ อ ำเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด
สมุทรปรำกำร และโรงงำนที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ซึ่ งแต่ละแห่งสำมำรถดำเนิ นงำนทดแทน
กันได้ โดยโรงงำนทั้ง สองแห่ งได้รับ กำรพัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจัดกำรอย่ำงต่ อเนื่ อง ควบคู่ ไ ปกับ แผนกำร
บำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เชิ งป้ องกันและเชิ งพยำกรณ์ เพื่อรักษำเสถียรภำพของโรงงำนและลดโอกำสที่
โรงงำนจะต้องหยุดเดินเครื่ องนอกกำหนดเวลำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำประกันภัยครอบคลุมกำรดำเนิ นงำน
และทรัพ ย์สินของโรงงำนและประกันภัยจำกกำรหยุดชะงักในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เพื่อลดควำมเสี ยหำยให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิภยั ขึ้น
8. การลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯได้ขยำยกำรลงทุนไปยังประเทศเมียนมำร์ โดยจัดตั้งบริ ษทั ย่อย TCCC Myanmar Limited มีทุนจด
ทะเบี ยน 12.5 ล้ำนดอลล่ ำร์ ส หรั ฐฯ ดำเนิ นกิ จกำรโรงงำนบรรจุ ปุ๋ ยเชิ งประกอบ (Compound Fertilizers) ที่ เขต
พื้นที่ เศรษฐกิ จพิเศษติ ลำวำของประเทศเมี ยนมำร์ และได้เริ่ มเปิ ดดำเนิ นงำนเชิ งพำณิ ชย์ในช่ วงต้นปี 2561 กำร
ลงทุ นดังกล่ ำวมี ปัจจัยควำมเสี่ ยงหลำยประกำรที่ อำจส่ งผลต่อทิ ศทำงผลกำรดำเนิ นกำร อำทิ เช่ น สภำวะตลำด
คู่แข่ง กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ภำวะเงินเฟ้อ กำลังซื้ อของเกษตรกร ทักษะควำมรู ้ของแรงงำนท้องถิ่น เป็ น
ต้น
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กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษ ทั ฯ ได้ให้ค วำมส ำคัญในกำรลงทุ น ในต่ำงประเทศเนื่ องจำกเป็ นโอกำสทำงธุ รกิ จ โดยมี กำรติ ดตำม
สภำวะเศรษฐกิ จ สังคม และสภำวะตลำดปุ๋ ยในประเทศเมียนมำร์ อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อหำแนวทำงตอบสนองควำม
ต้องกำรทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ใช้จุดแข็งด้ำนตรำสิ นค้ำที่
เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในตลำด มำตรฐำนคุณภำพสิ นค้ำ และกำรมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำยที่สำมำรถรองรับควำม
ต้องกำรใช้ปุ๋ยเพื่อกำรเพำะปลูกของเกษตรกรสำหรับกำรขยำยควำมสำมำรถทำงกำรตลำดให้ป็นไปตำมเป้ ำหมำย
ได้
9. ผู้มีอานาจควบคุม
ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือบริ ษทั โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่ และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่ วนในกำรถื อหุ ้นใน
บริ ษ ัท รวมกัน ประมำณร้ อยละ 83.46 ดังนั้น กำรออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นของผูถ้ ื อหุ ้ นดังกล่ ำวสำมำรถ
ควบคุ มมติของที่ประชุ มในเรื่ องสำคัญได้ เช่ น กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรเพิ่มทุน รำยกำรเกี่ ยวโยงกัน รำยกำรได้มำ
จำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น และอื่ นๆ เนื่ องจำกสิ ท ธิ ในกำรออกเสี ยงมี ม ำกกว่ำร้ อยละ 75 ของผูม้ ีสิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ทั้งหมด ทั้งนี้ กำรลงมติในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นถือเป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯไม่สำมำรถควบคุ มกำรลงมติของผู ้
ถือหุ ้นรำยใหญ่ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมที่บริ ษทั ต้องกำรหรื อไม่ขดั กับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อยในทุกกรณี
ได้
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในกำรลงมติเรื่ องที่ ส ำคัญ บริ ษ ทั ฯได้ปฏิ บตั ิ ตำมระเบี ยบ ประกำศ และกฎหมำยในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องอย่ำง
เคร่ งครัด โดยบริ ษทั มีกำรจัดเตรี ยมข้อมูลของเรื่ องดังกล่ำวจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุ มล่วงหน้ำ
ก่ อ นวัน ประชุ ม โดยแสดงถึ ง รำยละเอี ย ดในเรื่ อ งดัง กล่ ำว ควำมเป็ นมำ เหตุ ผ ลควำมจำเป็ น ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำร เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีโอกำสพิจำรณำก่อนวันประชุ ม และในวันประชุ ม บริ ษทั ฯเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อ
หุ น้ ได้ซกั ถำมข้อสงสัยได้อย่ำงเต็มที่ โดยที่บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมผูท้ ี่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องนั้นๆ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ น้ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจในกำรลงมติได้อย่ำงเหมำะสมในวำระต่ำงๆ
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบกิจการ
4.1

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท ทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจได้ แก่
4.1.1 ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของโรงงำนพระประแดง ตั้งอยู่เลขที่ 284 กิ โลเมตรที่
17.5 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื้ อที่รวมประมำณ 98
ไร่ พร้อมทั้งเครื่ องจักรในกำรผลิตปุ๋ ย ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั โดยปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ
4.1.2 ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของโรงงำนนครหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 5 ถนนนคร
หลวง-ภำชี ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ เนื้ อที่ รวมประมำณ 106 ไร่ พร้ อมทั้ง
เครื่ องจักรในกำรผลิตปุ๋ ย ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั โดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลู กสร้ำงติดภำระจำนอง
กับ บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ เพื่ อเป็ นกำรประกันกำรช ำระหนี้ ประเภทต่ำงๆ ของบริ ษ ทั ในวงเงิ น 637.7 ล้ำนบำท
เครื่ องจักรติดภำระจำนองกับ บมจ.ธนำคำรกรุ งเทพ เพื่อเป็ นกำรประกันกำรชำระหนี้ ประเภทต่ำงๆ ของบริ ษทั ใน
วงเงิน 580.9 ล้ำนบำท
4.2

บริษัทมีทรัพย์สินอื่นทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
4.2.2 เครื่ องหมำยกำรค้ำ
สั ญ ญำอนุ ญ ำตให้ ใช้เครื่ อ งหมำยกำรค้ำระหว่ำ งบริ ษ ัท กับ บริ ษ ัท ศรี ก รุ ง วัฒ นำ จำกัด
“ศรี กรุ งวัฒนำ” ซึ่ งได้ทำสัญญำกันเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2547 โดยมีเงื่อนไขและสำระสำคัญพอสรุ ปได้ดงั นี้
เจ้ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำ

:

ศรี กรุ งวัฒนำ

ระยะเวลำของข้อตกลง

:

ไม่มีกำหนดระยะเวลำ

สิ ทธิกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ

:

รวมทั้งสิ้ น 19 เครื่ องหมำย รวมถึงเครื่ องหมำยกำรค้ำ
ตรำหัววัว – คันไถ ด้วย

เงื่อนไข

:

เป็ นกำรอนุญำตแบบเพิกถอนไม่ได้และเป็ นกำร
ให้ สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู ้เดี ย วที่ จ ะใช้ เครื่ อ งหมำยกำรค้ำ
ทั้งหมดดังกล่ ำวกับ สิ นค้ำประเภทเคมี ภณ
ั ฑ์ เกษตร
และปุ๋ ยเคมี ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

ค่ำตอบแทน

:

ชำระครั้งเดียวมูลค่ำทั้งสิ้ น 960 ล้ำนบำท โดยชำระ
เป็ นเงินสดและสิ่ งอื่น
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่มีนยั สำคัญ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
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
ธุ รกิจ:
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
จำนวนหุ ้นสำมัญ:
584,716,118 หุน้
มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้:
3.00 บำท
จำนวนและชนิ ดของหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั : 584,714,068 หุน้ สำมัญ
2.

ข้ อมูลทัว่ ไปของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว

1)
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จากัด
สำนักงำน:
581 หมู่ 4 นิ ค มอุ ต สำหกรรมบำงปู ซอย 12บี ถนนสุ ขุ ม วิท ต ำบลแพรกษำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280
ธุ รกิจ:
นำเข้ำและจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตร สำธำรณสุ ข
และปศุสัตว์ บริ กำรผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์:
(02) 709-4517
โทรสำร:
(02) 709-4780
ทุนจดทะเบียน:
50,000,000 บำท
จำนวนหุ ้นสำมัญ:
500,000 หุน้
มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้:
100 บำท
จำนวนและชนิ ดของหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด: 500,000 หุ ้นสำมัญ
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2)
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
สำนักงำน:
205 อำคำรยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ ชั้น 8 ถนนรำชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุ งเทพมหำนคร 10100
ธุ รกิจ:
ดำเนินธุ รกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิ ดเหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์
เหลว ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ :
ร้อยละ 51
โทรศัพท์:
(02) 222-7352
โทรสำร:
(02) 224-5616
ทุนจดทะเบียน:
125,000,000 บำท
จำนวนหุ ้นสำมัญ:
12,500,000 หุน้
มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้:
10 บำท
จำนวนและชนิดของหุ น้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั 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
ธุ รกิจ:
ดำเนินธุ รกิจนำเข้ำ ส่ งออกและจัดจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็ นต้น
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ :
ร้อยละ 49 (ทำงตรงและทำงอ้อมรวมร้อยละ 74.5)
โทรศัพท์:
(02) 225-0200
โทรสำร:
(02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน:
200,000,000 บำท
จำนวนหุ ้นสำมัญ:
2,000,000 หุน้
มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้
100 บำท
จำนวนและชนิดของหุ น้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั 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
ธุ รกิจ:
ดำเนินธุ รกิจนำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมี ภำยในประเทศเมียนมำร์
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์:
(+95) 1 230 9175
ทุนจดทะเบียน:
12,500,000 ดอลลำร์สหรัฐ
จำนวนหุ ้นสำมัญ:
125,000 หุน้
มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้:
100 ดอลล่ำร์ สหรัฐ
จำนวนและชนิดของหุ น้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด: 125,000 หุน้ สำมัญ
3.

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ

1)

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

2)

ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
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
ผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นำยมนูญ มนูสุข
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4292
2. นำยมงคล สมผล
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8444
3. นำยชูพงษ์ สุ รชุติกำล
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4325

ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เพิม่ เติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (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 อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 จ ำนวน 1,754,148,354 บำท เรี ยกช ำระแล้ ว
1,754,142,204 บำท แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญ 584,714,068 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 3.00 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 ลำดับแรก ณ 12 มีนำคม 2562
ชื่อบริ ษทั
จำนวนหุ ้น
1 บริ ษทั โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน่ *
487,993,273
1.1 บริ ษทั โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน่ / 256,833,457
1.2 บริ ษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด / 231,159,816
2 กลุ่มบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด**
52,287,433
2.1 บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด / 13,180,850 หุ ้น
2.2 บริ ษทั กรุ งเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหำชน) / 20,497,742 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
2,162,719
1,922,100
1,090,000
1,000,000
670,000
627,600

2.16
1.93
0.37
0.33
0.19
0.17
0.11
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 แปซิ ฟิค จำกัด
บริ ษทั มกรำนันท์ จำกัด
นำยปิ่ น ดิษยบุตร

8.94
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* บริ ษทั โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตำมมำตรำ
258 พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนและมีสิทธิออกเสี ยง 6,370 เสี ยงจำกจำนวนเสี ยง 11,470 เสี ยง
**บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่อไปนี้ ตำมมำตรำ 258 พรบ. หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริ ษทั กรุ งเทพผลิ ตเหล็ก จำกัด (มหำชน) โดยบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด ถื อหุ ้นใน
บริ ษ ัท ตรี มิ ตรมำเก็ ต ติ้ ง จำกัด ในสั ดส่ วนร้ อยละ 33.33 และบริ ษ ัท ตรี มิ ตรมำเก็ ตติ้ ง จำกัด ถื อ หุ ้ นในบริ ษ ัท
กรุ งเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหำชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 69.48
- บริ ษทั เมโทรฟอส จำกัด โดยบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด ถือหุ ้นในบริ ษทั เมโทรฟอส
จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ 99.8
- บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ 21 จำกัด โดยบริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด ถือหุ ้นในบริ ษทั ศรี กรุ ง
วัฒนำ 21 จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ 37
หมำยเหตุ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยจัดสรรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำประมำณร้อย
ละ 60 ของกำไรสุ ทธิ สำหรับปี ของงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรหลังหักสำรองตำมกฎหมำย ภำษีและขำดทุนสะสม
(ถ้ำมี ) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงิ นปั นผลดังกล่ ำว อำจมี กำรเปลี่ ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั แผนกำรลงทุ น ควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไม่ได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไว้เป็ นหลักเกณฑ์ตำยตัว แต่โดยทัว่ ไปจะ
พิจำรณำจ่ำยเงิ นปั นผลเมื่ อมี กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมควำมเหมำะสม ในปี 2562 บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจำก
บริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้ น 21,124,976 บำท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ และ
เพื่อเป็ นกำรถ่ วงดุ ลอำนำจในกำรบริ หำร บริ ษทั ได้กำหนดโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรอิสระซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้เป็ 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 ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 คน โดยต้องมีกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำ 3 คน ปั จจุบนั บริ ษทั มี กรรมกำร
อิสระทั้งสิ้ น 3 ท่ำนซึ่ งคิดเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 6 ท่ำน ซึ่ งในจำนวนนี้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
3. นำยทำคำยูกิ โทเฮ
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่
4. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ
กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่
5. นำงสำวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิ์
กรรมกำร
6. นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร
กรรมกำร
7. นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ ประจาปี 2562
ในปี 2562 บริ ษทั ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่ วมประชุมของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนดังนี้

ที่

รำยนำม

ตำแหน่ง

ประชุมครั้งที่
1 2 3 4 5

1. นำยเคียวซุ เกะ ซำซำกิ*

ประธำนกรรมกำร

 - - -

2. นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ**

ประธำนกรรมกำร

- - 

3. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่



4. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ***

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่   - - -

5. นำยทำคำยูกิ โทเฮ****

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่

- - 

6. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่



7. นำงสำวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิ์ กรรมกำร



8. นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร

กรรมกำร



9. นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ



10. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ



11. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำนิช

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ



หมำยเหตุ

1.  เข้ำร่ วมประชุม X ไม่เข้ำร่ วมประชุม - ลำออก/ยังไม่ได้รับตำแหน่ง
* นำยเคียวซุ เกะ ซำซำกิ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
** นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
*** นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำร
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
**** นำยทำคำยูกิ โทเฮ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำร
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
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8.2 ผู้บริหาร
บริ ษทั มี คณะกรรมกำรบริ หำรเพื่ อทำหน้ำที่ บ ริ หำรจัดกำรกิ จกำรภำยในบริ ษ ทั คณะกรรมกำรบริ หำร
ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
1. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

2. นำยทำคำยูกิ โทเฮ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนกำรเงินและบัญชี

3. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ด้ำนจัดซื้ อ

4. นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
- ทรัพยำกรมนุษย์

5. นำยวัชระ ปิ งสุ ทธิวงศ์

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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แผนผังองค์ กรของบริษัท
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8.3 เลขานุการบริษัท
ตำมข้อ ก ำหนดของพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ บริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง นำยพชระ
วรรธนวินิจ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่จดั กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรบริ หำร จัดทำ
และเก็บรักษำเอกสำร อำทิ ทะเบี ยนกรรมกำร หนังสื อนัดประชุ มกรรมกำร รำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำร
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รำยงำนประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่
รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร ตลอดจนให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
เพื่อสนับสนุ นกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงถู กต้องตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดู แล
กิจกำรที่ดี
นำยพชระ วรรธนวินิจ จบกำรศึกษำทำงด้ำนกฎหมำยจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัย
ซิ ดนี ยป์ ระเทศออสเตรเลี ย และผ่ำนกำรอบรมหลัก สู ตรผูป้ ฏิ บ ตั ิ งำนเลขำนุ ก ำรบริ ษ ทั รุ่ นที่ 23 จัดโดยชมรม
เลขำนุกำรบริ ษทั ไทย สมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรสำหรับปี 2562 มีจำนวนรวม 5.5 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(1) ค่ ำ ตอบแทนรำยเดื อ น (2) ค่ ำ บ ำเหน็ จ กรรมกำร และ (3) เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ (ส ำหรั บ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ) โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรแต่ละท่ำนมีดงั นี้
ลาดับที่

รายนาม

ตาแหน่ ง

กรรมการ

(หน่ วย : บาท)
กรรมการตรวจสอบ
-

1

นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ*

ประธำนกรรมกำร

363,000

2

นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ**

ประธำนกรรมกำร

54,000

3

นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

675,000

4

นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ***

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่

562,000

5

นำยทำคำยูกิ โทเฮ****

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและ
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่

36,000

-

-
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ลาดับที่

รายนาม

ตาแหน่ ง

กรรมการ

(หน่ วย : บาท)
กรรมการตรวจสอบ

6

นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่

514,400

-

7

น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

กรรมกำร

222,000

-

8

นำยสุวชิ สุ วรุ จิพร

กรรมกำร

222,000

-

9

นำยสุวฒั น์ สื บสันติกลุ

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

422,000

700,000

10

นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

342,000

540,000

11

นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

342,000

540,000

ค่ าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
8.4.2 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หำรสำหรับปี 2562 จำนวน 9 ท่ำน มีจำนวนรวม 33.8 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย (1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ค่ าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
หมำยเหตุ : * นำยเคียวซุ เกะ ซำซำกิ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
** นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
*** นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำร
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
**** นำยทำคำยูกิ โทเฮ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำร
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
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8.5 บุคคลากร
บริ ษทั มีพนักงำนทั้งหมด 609 คน โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนจำนวนทั้งสิ้ น
416,102,401 บำท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่ำล่ วงเวลำ เงิ นช่ วยเหลื อค่ำครองชี พ เงิ นโบนัสช่ วยเหลื อ
พิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทน
ให้แก่พนักงำนในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 94,378,660 บำท
ปี 2562
พนักงำนในสำนักงำนใหญ่
พนักงำนในโรงงำนพระประแดง
พนักงำนในโรงงำนนครหลวง
พนักงำนคลังสิ นค้ำหำดใหญ่
รวม
ค่ำตอบแทนพนักงำนทั้งสิ้ น
ปี 2562
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
ค่ำตอบแทนพนักงำนทั้งสิ้ น

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
156 คน
284 คน
166 คน
3 คน
609 คน
416,102,401 บำท
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
87 คน
64 คน
163 คน
314 คน
94,378,660 บำท
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำร
บริ หำรจัดกำรด้วยควำมโปร่ งใสซึ่ งจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และประสิ ทธิ ภำพในกำรจัดกำร ส่ งผล
ให้ องค์ก รมี ก ำรเติ บ โตอย่ำงยัง่ ยืน และมี เสถี ย รภำพ ในกำรนี้ บริ ษ ัท ได้จดั ให้ มี ระบบกำรบริ ห ำรจัดกำรที่ ดี มี
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อกำรตัดสิ นใจและกำรกระทำของตนเอง สำมำรถชี้ แจงและ
อธิ บ ำยเหตุผลได้ รั บ ผิดชอบในกำรปฏิ บ ตั ิ หน้ำที่ มี ค วำมยุติธ รรมและซื่ อสั ตย์ มี กำรดำเนิ นงำนอย่ำงโปร่ งใส
ตลอดจนจัดให้มีกำรสร้ำงกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนำจ เพื่อให้กำรบริ หำรงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะร่ วมกันดู แลให้คำแนะนำและพัฒนำทุกระบบงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยและกล
ยุทธ์ที่วำงไว้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึ งกำรเคำรพในสิ ทธิ ควำมเท่ำเที ยมกันของผูถ้ ื อหุ ้น และกำรมี ควำม
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริ ษทั และผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในระยะยำว
ในกำรดำเนิ นกิ จกำร บริ ษทั ได้นำหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560 (CG
Code) ออกโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้ให้สอดคล้องกับกำรปฏิ บตั ิของ
บริ ษทั เนื้อหำของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ครอบคลุมเนื้ อหำ 5 หมวด โดยสรุ ปดังนี้
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
2. กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ ซึ่ งจะทำให้ผถู ้ ือหุ ้นไว้วำงใจ และมัน่ ใจใน
กำรลงทุนในบริ ษทั โดยกำหนดนโยบำยและกำรดำเนิ นกำรเพื่อรักษำสิ ทธิ พ้นื ฐำนที่ผถู ้ ือหุ ้นพึงได้รับโดยเท่ำเทียม
กันของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำรมีส่วนแบ่งในผล
กำไร และเงินปั นผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำ
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิ ในกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ สิ ทธิ ในกำรได้รับกำรปฏิ บตั ิที่เท่ำเทียมกันในกำรรับซื้ อหุ ้นคืนโดย
บริ ษทั รวมทั้งมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิ ทธิ ภำพ
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ในกำรจัดกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุ ้น เป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน และอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรประชุ ม อีกทั้งเพิ่มช่องทำง
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับทรำบข้อมูลกำรประชุ มอย่ำงรวดเร็ วผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั และเผยแพร่ สำเนำรำยงำนกำร
ประชุ มให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้กำหนดวำระกำรประชุ มไว้
เป็ นเรื่ องๆ อย่ำงชัดเจน และได้ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละ
วำระไว้ดว้ ย นอกจำกนี้ ยังเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ส่งคำถำมและเสนอวำระกำรประชุ มในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ ม โดยผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถส่ งคำถำมหรื อเสนอวำระกำรประชุ มมำยังบริ ษทั ได้โดยตรงหรื อ
ผ่ำนทำงเว็บไซท์ของบริ ษทั ก็ได้
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนำคม 2562 ที่ ณ ห้อง
Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ ถนนสำทรใต้ กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งเป็ นสถำนที่ที่มี กำรคมนำคม
สะดวกผูถ้ ือหุ น้ สำมำรถเดินทำงไปยังที่ประชุมได้โดยง่ำย บริ ษทั ยังได้จดั เตรี ยมของว่ำงไว้คอยต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ อีก
ด้วย
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกท่ำนซึ่ งรวมถึ งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้เข้ำร่ วมประชุ มโดยมี
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม และมีเจ้ำหน้ำที่ของสำนักที่ปรึ กษำกฎหมำยภำยนอก
เป็ นผูต้ รวจสอบกำรนับคะแนนในกำรลงมติ ก่อนเริ่ มประชุมประธำนได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู ้
ถือหุ ้นทรำบ และตลอดระยะเวลำกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประธำนได้เปิ ดโอกำสในผูถ้ ื อหุ ้นได้ซักถำมข้อสงสัยต่ำงๆ
ต่อที่ประชุมได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
สำหรับวำระกำรลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั เสนอชื่ อกรรมกำรให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ลงคะแนนเป็ นรำยคนไป เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ในกำรเลือกกรรมกำรที่ตอ้ งกำรได้อย่ำงแท้จริ ง
สำหรั บรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้จดบันทึ ก ไว้อย่ำงละเอี ยดและได้นำขึ้ นบนเว็บ ไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั จัดให้มีกำรดำเนิ นกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในเวลำที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำตัดสิ นใจได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล โดยมีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลตำมระเบียบปฏิบตั ิผำ่ นช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สื่ อหรื อสิ่ งพิมพ์ต่ำงๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
บริ ษทั ยังได้เปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่ำงชัดเจนไว้ในรำยงำนประจำปี
และแบบ 56-1 ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นมัน่ ใจว่ำบริ ษทั มีโครงสร้ำงกำรดำเนิ นงำนที่มีควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้
บริ ษทั ไม่มีโครงสร้ำงกำรถือหุ น้ แบบไขว้หรื อโครงสร้ำงกำรถือหุ น้ แบบปิ รำมิด
นอกจำกนี้ บริ ษทั จัดให้ผลู ้ งทุนรำยย่อยที่สนใจในกิจกำรบริ ษทั เข้ำเยีย่ มชมกิจกำรตำมควำมเหมำะสมและ
สำมำรถติดต่อขอข้อมูลของบริ ษทั ได้โดยตรงจำกเลขำนุกำรบริ ษทั
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้จดั
ให้มี กระบวนกำรประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นที่ โปร่ งใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ โดยดำเนิ นกำรประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นและพิ จำรณำ
ลงคะแนนเสี ยงตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ใ นหนังสื อเชิญประชุม ในกำรออกเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นจะมีสิทธิ ออก
เสี ยงหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งคะแนนเท่ำเที ยมกัน สำหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรที่เป็ นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรื อบุคคลใด ๆ เข้ำประชุ มและลงคะแนนเสี ยงแทนได้ โดยบริ ษทั
ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสำรหรื อหลักฐำนรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนใน
กำรมอบฉันทะ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม หรื อผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ
จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้ บริ ษทั ได้แปลหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบเป็ นภำษำอังกฤษจัดส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ รำยที่เป็ นชำวต่ำงประเทศด้วย
สำหรับผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อยที่ตอ้ งกำรเสนอชื่ อกรรมกำรเพื่อเข้ำรับกำรแต่งตั้งก่อนกำรประชุมสำมัญประจำปี
สำมำรถทำได้โดยเสนอรำยชื่ อพร้ อมประวัติของบุ คคลดังกล่ ำวมำยังบริ ษทั ทั้งทำงจดหมำยหรื อเว็บไซต์ โดย
บริ ษทั ได้ประชำสัมพันธ์ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทรำบผ่ำนตลำดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว
นอกจำกนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ รำยย่อย บริ ษทั กำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรแบบ
สะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรำยย่อยสำมำรถเทคะแนนเลือกกรรมกำรที่ตนพอใจเข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ได้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจได้วำ่ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน รวมถึงบุคคลภำยในที่เกี่ยวข้อง จะไม่
นำข้อมูลภำยในที่ได้ล่วงรู ้และยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริ ษทั จึงได้กำหนดข้อปฏิบตั ิ
ในเรื่ องนี้ ไว้ในกฎเกณฑ์ ระเบี ย บปฏิ บ ัติข องบริ ษ ัท (Compliance Program) และประมวลระเบี ย บปฏิ บ ัติแ ละ
จริ ยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมู ลของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มู ล
ภำยในบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะทำให้ผถู ้ ือหุ น้ ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรม โดยผูท้ ี่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ผอู ้ ื่นเว้นแต่เป็ นบุคคลที่จำเป็ นต้องทรำบ และจะต้องไม่นำข้อมูล
ดังกล่ ำวไปหำประโยชน์ แก่ ตนเองหรื อเครื อญำติ บริ ษ ทั ได้จดั พิ ม พ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่ ำวแจกให้แก่
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน เมื่ อบุ คคลดังกล่ำวได้รับทรำบถึ งกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่ำวก็จะลง
ลำยมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐำน และบริ ษทั ได้จดั อบรมเนื้ อหำของกฎเกณฑ์และประมวลนี้ แก่ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
เป็ นประจำทุกปี อีกด้วย บริ ษทั ยังมีขอ้ กำหนดห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนซึ่ งได้ทรำบถึงข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั ทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วงเวลำ 30 วัน ก่อนที่บริ ษทั จะเผยแพร่ งบกำรเงินของบริ ษทั
หรื อข้อมู ล ส ำคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อรำคำหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั สู่ ส ำธำรณชน นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยโดยให้ก รรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั แจ้งกำรถื อครอง
หลักทรัพย์บริ ษทั เมื่อแรกเข้ำรับตำแหน่งและต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมข้อกำหนดและ
ขั้นตอนปฏิ บตั ิที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมที่คณะกรรมกำร
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กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดด้วย สำหรับนโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิ บตั ิและจริ ยธรรมในหัวข้อกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
ทั้ง นี้ กรรมกำรและผู บ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ยัง ได้ยึ ด หลัก ปฏิ บ ัติ ต ำมข้อ ก ำหนดที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้ใ นพระรำชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่ งครัดเสมอมำ
ในกรณี ของกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงนั้น บริ ษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเข้ำทำรำยกำรเกี่ ยว
โยงกันไว้ในตำรำงอำนำจอนุ มตั ิกำรทำธุ รกรรมของบริ ษทั โดยอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุ นได้กำหนดไว้ตำมประกำศที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ในกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ทั้งนี้ บริ ษทั จะ
พิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ำของรำยกำร และจะดำเนินกำรเปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ ขอ
อนุ มตั ิคณะกรรมกำรหรื อขออนุ มตั ิผูถ้ ื อหุ ้นแล้วแต่กรณี อย่ำงเคร่ งครัด บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรำยละเอียดของรำยกำร
เกี่ ยวโยงกันไว้ในรำยงำนประจำปี โดยรำยกำรระหว่ำงกันได้ก ระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็ นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงควำมจำเป็ นและเหตุผลด้วย
3. สิ ทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ทั มี น โยบำยในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ โดยยึดมัน่ ในควำมรั บ ผิดชอบต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริ ษ ัท เพื่ อประโยชน์ อย่ำงยัง่ ยืน ซึ่ งหมำยควำมรวมถึ ง ผู ถ้ ื อ หุ ้ น พนัก งำน คู่ ค ้ำ คู่ แ ข่ ง เจ้ำหนี้ ลู ก ค้ำ
ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมซื่ อสัตย์และเป็ นธรรม
ด้วยควำมโปร่ งใส และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนั้น
เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะได้รับกำรดูแลตำมสิ ทธิ และข้อตกลงที่มีอยูก่ บั บริ ษทั อย่ำง
เป็ นธรรม บริ ษทั จึงได้กำหนดแนว ทำงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มดังนี้
3.1 ผูถ้ ื อหุ ้น : บริ ษ ทั มุ่งมัน่ ที่ จะรั บผิดชอบ และสร้ ำงควำมพึ งพอใจสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น โดยคำนึ งถึ ง
ควำมเจริ ญเติ บ โตของบริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน สร้ ำงมู ลค่ำเพิ่ ม และให้ผ ลตอบแทนที่ เหมำะสมอย่ำงต่ อเนื่ อง รวมทั้ง
ดำเนินธุ รกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3.2 พนัก งำน : บริ ษ ทั ให้ควำมส ำคัญกับพนัก งำน ซึ่ งถื อเป็ นทรัพ ยำกรอันมี ค่ำ และเป็ นปั จจัยส ำคัญ สู่
ควำมส ำเร็ จของบริ ษ ทั จึ งได้มุ่ งพัฒ นำให้พ นัก งำนมี ก ำรเจริ ญ เติ บ โตอย่ำงต่ อเนื่ องและดู แลสวัส ดิ ภำพ ควำม
ปลอดภัยของพนักงำน โดยได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยในกำรทำงำน บริ ษทั ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำม
ปลอดภัย และเอื้ อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงงำนของบริ ษทั โดยมี ขอ้ บังคับ
เกี่ ยวกับกำรท ำงำนของบริ ษทั เรื่ องควำมปลอดภัยในกำรปฏิ บตั ิ งำนซึ่ งเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ ที่เข้มข้นกว่ำ
มำตรำฐำนที่กฎหมำยกำหนด พนักงำนทุกคนต้องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษทั ได้มีกำรรวมสถิติ
กำรเกิดอุบตั ิเหตุ กำรเจ็บป่ วยและกำรลำหยุดเนื่ องจำกกำรทำงำนและได้เผยแพร่ ให้ได้รับทรำบกันเพื่อใช้ในกำร
พัฒนำและปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนให้มีควำมปลอดภัยสู งสุ ดด้วย
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ด้ำนพัฒนำทักษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถ บริ ษทั ได้จดั ให้มีแผนหลักสู ตรกำรอบรมและสัมมนำประจำปี ที่
เหมำะสมแก่พนักงำนแต่ละคนโดยสำรวจจำกทักษะและควำมต้องกำรของพนักงำนในสำยงำนต่ำงๆ ว่ำต้องกำร
เพิ่มทักษะด้ำนใดของพนักงำนบ้ำง ในแผนได้มีกำหนดชัว่ โมงกำรฝึ กอบรมเฉลี่ยของพนักงำนแต่ละคนและวัดผล
ของกำรฝึ กอบรมเพื่อประเมินถึงควำมสำเร็ จของแผนกำรฝึ กอบรมด้วย
ด้ำนผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ำร บริ ษ ัท มี ข ้อบังคับ กำรท ำงำนซึ่ งได้ก ำหนดกำรให้ ผ ลตอบแทนและ
สวัส ดิ กำรที่ เหมำะสมแก่ พ นัก งำนให้ เป็ นธรรมโดยอ้ำงอิ งจำกมำตรฐำนของอุ ตสำหกรรมเดี ยวกัน เช่ นอัตรำ
เงินเดือนที่เหมำะสม จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ สวัสดิ กำรค่ำรักษำพยำบำล สวัสดิกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี
กำรประกันอุ บ ตั ิ เหตุ และประกันชี วิต เครื่ องแบบพนัก งำน โรงอำหำรในโรงงำนของบริ ษ ทั หอพัก รถรั บ ส่ ง
พนักงำน ทุนกำรศึกษำ กองทุนฌำปณกิจสำหรับพนักงำนและคนในครอบครัวที่เสี ยชี วิต และอื่นๆ รวมถึงโบนัส
ประจำปี ให้ แก่ พ นัก งำนซึ่ งจะขึ้ น อยู่ก ับ ผลประกอบกำรของบริ ษ ทั ในแต่ ล ะปี บริ ษ ทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร ประกอบไปด้วยตัวแทนจำกลูกจ้ำงและบริ ษทั มีหน้ำที่พิจำรณำสวัสดิกำรของ
พนักงำนและเสนอต่อบริ ษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ด้ำนสิ ทธิ มนุ ษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมของบริ ษทั ได้กำหนดไว้เป็ นหลักกำรสำคัญ
ถึงกำรเคำรพต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพส่ วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่ องด้วยชำติพนั ธุ์ สี ผิว ศำสนำ เพศ ชำติกำเนิ ด
อำยุ สถำนะทำงสังคม เป็ นต้น บริ ษทั ปฏิ เสธกำรใช้แรงงำนเด็กและต่อต้ำนกำรใช้ควำมรุ นแรงไม่ว่ำกรณี ใดๆ
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท จะรั บ ฟั งข้อ คิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะพนัก งำนทุ ก ระดับ อย่ำ งเท่ ำเที ย มและเสมอภำค เพื่ อ
เสริ มสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
3.3 ลู ก ค้ำ : บริ ษ ัท มี ค วำมมุ่ ง มั่น ในกำรสร้ ำ งควำมพึ ง พอใจและควำมมั่น ใจให้ ก ับ ลู ก ค้ำ ที่ จ ะได้รั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม บริ ษทั ได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำไว้ในประมวล
ระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมทั้งในเรื่ องคุณภำพของสิ นค้ำและควำมรับผิดชอบต่อสิ นค้ำโดยบริ ษทั จะจัดส่ งสิ นค้ำ
ที่มีคุณภำพให้แก่ลูกค้ำเท่ำนั้น ทั้งยังต้องให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นค้ำที่ถูกต้อง รวมถึ งรับประกันคุณภำพของสิ นค้ำที่
จัดส่ งด้วย 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 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ
คู่คำ้ (Due Diligence) เพื่อให้แน่ ในว่ำคู่คำ้ มีชื่อเสี ยง ควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตำมสัญญำ ทั้งยังตรวจสอบรำยชื่ อ
ของคู่คำ้ ว่ำอยูใ่ นรำยชื่ อที่ถูกจับตำมองโดยรัฐบำลหรื อไม่ และธุ รกรรมที่ทำกับคู่คำ้ ไม่มีลกั ษณะเพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรหลี กเลี่ ยงกฎหมำย นอกจำกนี้ กำรดำเนิ นกิ จกรรมทำงธุ รกิ จกับคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain จะต้องไม่
เกิดกำรขัดกันของผลประโยชน์ดว้ ย และเพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองประโยชน์ของคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain บริ ษทั
จะทำสัญญำกำรไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลควำมลับอื่นๆ ของคู่คำ้ และผูจ้ ดั หำ Supply Chain
3.5 คู่ แข่ ง ทำงกำรค้ำ : บริ ษ ัท ก ำหนดเป็ นนโยบำยและกำรปฏิ บ ัติต่ อคู่ แ ข่ ง ทำงกำรค้ำ ไว้ใ นประมวล
ระเบี ยบและจริ ยธรรมที่ จะปฏิ บ ตั ิ ต่อคู่ แข่งทำงกำรค้ำให้ส อดคล้องกับ หลักสำกล ภำยใต้ก รอบแห่ งกฎหมำย
เกี่ ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม โดยจะไม่ทำข้อตกลงใดๆ ที่เป็ น
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กำรขัดขวำงทำงกำรแข่งขันทำงธุ รกิจ เช่นกำรฮั้ว หรื อกำรกระทำใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำตลำด เช่น กำร
ทุ่มตลำด หรื อกำรทำควำมตกลงร่ วมกันกำหนดรำคำ
3.6 สั งคม ชุ ม ชนและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ทั ตระหนัก และให้ควำมสำคัญในกำรดู แลและรับ ผิดชอบต่ อ
ชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบตั ิ และจริ ยธรรมได้กำหนดให้เป็ นนโยบำยของบริ ษทั ที่จะสร้ำงและพัฒนำสังคม
ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งอยู่ โดยบริ ษทั ได้จดั ทำแผนประจำปี ในกำรพัฒนำสังคม ชุ มชนและ
สิ่ งแวดล้อมตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี้บริ ษทั ได้ริเริ่ มโครงกำรต่ำงๆ ที่ช่วยลดมลภำวะและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ เช่นโครงกำรโรงงำนพลังควำมร้อนร่ วม รำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ ง
ได้เผยแพร่ ให้ได้รับ ให้ท รำบโดยทัว่ กัน นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ได้จดั ตั้ง “คณะกรรมกำรและอนุ กรรมกำรมวลชน
สัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำหนดมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม รวมถึง กำรให้ควำมร่ วมมือ
กับทำงหน่วยงำนรำชกำรและส่ งเสริ มกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในชุมชนด้วย
หลักปฏิ บตั ิที่บริ ษทั ยึดมัน่ และถือว่ำสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งต่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนคือกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชัน่
บริ ษทั ได้กำหนดไว้ในประมวลระเบี ยบปฏิ บตั ิและจริ ยธรรมถึ งกำรห้ำมให้สินบนและห้ำมทำกำรคอรัปชัน่ ทุ ก
ประเภท อันได้แก่กำรไม่ให้ เสนอว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อบุคคลใดๆ ที่ใช้อำนำจรัฐเพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงไม่สนับสนุ นกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่อให้
บริ ษ ัท ได้รับ บริ ก ำรตำมปกติ หำกจำเป็ นต้องท ำธุ รกรรมผ่ำ นตัวแทนหรื อ นำยหน้ำ จะต้อ งมี ก ำรตรวจสอบ
คุ ณสมบัติของตัวแทนและนำยหน้ำนั้นด้วย และธุ รกรรมดังกล่ ำวจะต้องมี รำคำไม่สู งกว่ำรำคำปกติ ของตลำด
พนักงำนหรื อตัวแทนจะต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับธุ รกรรมกำรเงินของบริ ษทั ไว้เพื่อกำรตรวจสอบโดย
สำนักตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ด้วยบริ ษทั จัดอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรคอรัปชัน่ เป็ นประจำ
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษทั ที่พนักงำนทุกคนต้องเข้ำร่ วม
เพื่อเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในกำรสอดส่ องกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
กฎระเบียบที่เกี่ ยวกับหลักกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ดี ประมวลระเบียบปฏิ บตั ิและจริ ยธรรม หรื อมีขอ้ ร้ องเรี ยนใน
กำรกระทำผิดกฎหมำย ส่ อไปในทำงทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีช่องทำงกำรเสนอข้อร้ องเรี ยนและ
คิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่ำงๆ ดังนี้
- พนักงำนบริ ษทั สำมำรถเสนอร้องเรี ยนกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎระเบียบของบริ ษทั หรื อเสนอควำมคิดเห็ น
ใดๆ ได้โดยผ่ำนสำยบังคับ บัญชำคื อผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปหรื อเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรได้ หรื อหำกพนักงำนรู ้ สึกไม่สะดวก
หรื อไม่สบำยใจ พนักงำนสำมำรถร้องเรี ยนหรื อเสนอควำมเห็ นผ่ำนสำยด่วนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ได้ สำยด่วน
กรรมกำรใหญ่มีหลำยช่องทำงได้แก่อีเมล์ จดหมำยและโทรศัพท์แยกต่ำงหำกจำกกำรร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อื่นๆ ซึ่ งจะติดต่อโดยตรงถึงประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เมื่อมีกำรร้องเรี ยน
ประธำนคณะกรรมกำรระเบี ยบปฏิ บตั ิจะพิ จำรณำถึ งข้อร้ องเรี ยนดังกล่ ำวโดยอำจเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำร
ระเบียบปฏิ บตั ิเพื่ อสอบสวนหำหลักฐำนแล้วพิจำรณำจัดกำรไปตำมควำมเหมำะสม เลขำธิ กำรคณะกรรมกำร
ระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ ห รื อหัวหน้ำส ำนักกฎหมำยจะเป็ นผูแ้ จ้งผลให้ผูร้ ้ องเรี ย นหรื อเสนอควำมคิ ดเห็ นทรำบถึ งกำร
ดำเนินกำรต่อไป

แบบ 56-1 ประจำปี 2562......41 /

- นอกจำกนี้ พนักงำนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอื่นๆ สำมำรถเสนอข้อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรได้โดยตรง
โดยส่ งข้ อ ร้ อ งเรี ยนไปที่ อี เมล์ compliance@thaicentral.co.th หรื อหมำยเลขโทรศัพ ท์ 02-639-8888 หรื อที่
เลขำนุ กำรบริ ษทั บริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ที่อยู่ 21/35-46 อำคำรไทยวำ 1 ชั้น 15 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120 โดยเลขำนุ กำรบริ ษทั จะรวบรวมข้อร้องเรี ยนต่ำงๆ และเสนอไปยัง
คณะกรรมกำรโดยตรงเพื่อพิจำรณำต่อไป
บริ ษทั ได้กำหนดแนวทำงวิธีกำรพิจำรณำข้อร้องเรี ยนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และในกำรร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดบริ ษทั จะให้ควำมคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน แจ้งเบำะแสหรื อเสนอ
ควำมคิดเห็ น ข้อมูลของผูร้ ้ องเรี ยนและรำยละเอียดในกำรร้ องเรี ยนจะถู กเก็บเป็ นควำมลับและจะถู กลบเมื่อกำร
สื บสวนเสร็ จสิ้ นลง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสและทัว่ ถึง ทั้งรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงิ นและข้อมู ลทัว่ ไปตลอดจนข้อมู ลสำคัญที่ มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เผยแพร่
ข้อมู ลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่ อให้ผูล้ งทุ นและผูเ้ กี่ ยวข้องได้รับ ทรำบผ่ำนช่ องทำงตลำดหลักทรัพ ย์แห่ 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 ซึ่ งให้บริ กำร
ข้อมูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ต่อนักลงทุน นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ ไป
4.1 บริ ษ ทั ได้เปิ ดเผยรำยละเอี ยดของข้อมู ล ต่ำงๆ ของบริ ษ ทั ไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 อัน
ได้แก่ โครงสร้ ำงกำรถื อหุ ้น รำยชื่ อ ประวัติ กำรถื อหุ ้น บทบำทหน้ำที่ ข องคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร นโยบำยและจำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนิ นงำน ลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จและกำรแข่งขัน ควำมเสี่ ยงหลัก นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน ค่ำสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่นที่จ่ำยให้กบั ผูส้ อบ
บัญชี
4.2 บริ ษทั จัดให้ผถู ้ ือหุ น้ /ผูล้ งทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่ำงทัง่ ถึงและเท่ำเทียมกันโดยบริ ษทั
ได้จดั ทำรำยงำนประจำปี รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนรำยไตรมำส บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรได้มีกำร
พบปะกับนักวิเครำะห์กำรลงทุนเป็ นครั้งครำวด้วย
4.3 บริ ษทั ได้กำหนดเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรบริ ษทั ต้องรำยงำนกำรซื้ อขำยหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั ให้
บริ ษทั ทรำบทุกครั้งรวมถึงกำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้ำเป็ นกรรมกำร ใน
กำรประชุ มคณะกรรมกำรครั้งแรกหลังจำกกำรประชุ มใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ทุกปี จะมีกำรแจ้งเตือนถึงนโยบำย
ดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรทรำบเพื่อถือปฏิบตั ิต่อไป
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4.4 จำนวนเงิ นค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้
อย่ำงชัดเจนโดยเที ยบเคียงจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั ในอุตสำหกรรมเดี ยวกัน ค่ำตอบแทนกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั สำหรับปี 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแล้ว
4.5 คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงิ นและงบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงิ นที่ ปรำกฎในรำยงำนประจำปี งบกำรเงิ นดังกล่ ำวจัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบำยบัญชี ที่เหมำะสมถื อปฏิ บตั ิ อย่ำงสม่ ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็ นว่ำระบบควบคุ มภำยในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถ
สร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่ อถื อได้ของงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 โดยสำมำรถหำรำยละเอียดได้จำกรำยงำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงภำระหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดย
คณะกรรมกำรมีบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ตอ้ งคำนึ งถึงหลักกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั มติที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และหลักกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี โดยดำเนิ นกำรอย่ำงซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม รับผิดชอบ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่ งใส กำกับดู แลให้กำรบริ หำรจัดกำรของฝ่ ำยจัดกำรเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย และก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถเสริ มสร้ำงควำม
แข็งแกร่ งในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในสำขำ
ต่ำงๆ และเพื่อเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรบริ ษทั ได้กำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำร
ที่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรอิสระซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งหมด กรรมกำรทุกท่ำนต้องมีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึ งระเบียบ
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ก ำหนดให้ บ ริ ษ ัท มี ค ณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ไม่ น้อยกว่ำ 7 คน โดยต้อ งมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน ปัจจุบนั บริ ษทั
มีกรรมกำรอิสระทั้งสิ้ น 3 ท่ำนซึ่ งคิดเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
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คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 3 ท่ำน
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 6 ท่ำน ซึ่ งในจำนวนนี้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
นำยทำคำยูกิ โทเฮ
นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ
นำงสำวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิ์
นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร
นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล
นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช

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

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำ
ทุกปี บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวำระกำรประชุ มและเอกสำรประกอบไปยังกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุ ม โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุ มทั้งสิ้ น 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลำ
3-4 ชัว่ โมง ทั้งนี้ กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีกำรบันทึกจัดทำเป็ นรำยงำน
กำรประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมกำรผ่ำนกำรรับรองและจัดเก็บเพื่อผูเ้ กี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้
บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ร่ วมกัน ก ำหนดวิสั ย ทัศ น์ และให้ ค วำมเห็ น ชอบต่ อ ภำรกิ จ กลยุท ธ์
เป้ ำหมำย แผนธุ รกิจและงบประมำณของบริ ษทั ตลอดจนกำกับดู แลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมแผน
กลยุทธ์และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงธุ รกิจสู งสุ ดแก่บริ ษทั
และควำมมัง่ คัง่ สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภำยใน และมีกำรติดตำมกำรดำเนิ นกำรอย่ำงสม่ำเสมอ คณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้กำหนดและแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำย
บริ หำร มี กำรกำหนดระดับอำนำจดำเนิ นกำรแต่ละด้ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกำหนดอำนำจทำงกำรเงิ นอย่ำง
ชัดเจน
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3. จัดกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริ ษทั ควบคุม กำกับ ดูแล
และติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย โดยกำหนดให้มี
กำรรำย งำนควำมก้ำ วหน้ ำ ของผลกำรด ำเนิ น งำนและผลประกอบกำรของบริ ษ ัท ทุ ก เดื อ นในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังได้ตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ จึง
ได้กำหนดให้ฝ่ำยบริ หำรรำยงำนเรื่ องที่สำคัญต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อให้กำรดำเนิ นกิจกำรเป็ นไปอย่ำงถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภำพ
5. พิ จำรณำอนุ ม ัติ ร ำยกำรที่ ส ำคัญ เช่ น โครงกำรลงทุ น ในธุ รกิ จ ใหม่ กำรซื้ อ ขำยทรั พ ย์สิ น
ตลอดจนกำรดำเนินกำรใดๆ ที่กฎหมำยกำหนด
6. คณะกรรมกำรอำจแต่ ง ตั้ง บุ ค คลอื่ น ให้ ด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษ ัท ภำยใต้ก ำรควบคุ ม ของ
คณะกรรมกำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ ำวมีอำนำจตำมที่ คณะกรรมกำรเห็ นสมควรและภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็ นสมควรและ คณะกรรมกำรอำจยกเลิ ก เพิกถอน เปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจ
นั้นๆ ได้
7. พิจำรณำอนุ มตั ิ และ/หรื อ ให้ควำมเห็ นชอบต่อรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม
ประกำศ ข้อกำหนด หรื อ แนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่ อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ มี เหตุ ผล และ
เป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส และป้ องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนโดย
ถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งหลีกเลี่ ยงกำรมีส่วนเกี่ ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรื อ ควำมสัมพันธ์กบั บุคคลภำยนอกอันอำจ
ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเสี ยผลประโยชน์
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ชื่ อ และจำนวนกรรมกำรซึ่ งมี อ ำนำจลงลำยมื อ ชื่ อแทนบริ ษ ัท คื อ กลุ่ ม ก. คื อ นำยโยชิ ฮิโระ
ทำมู ร ะ หรื อ นำยจิ โ ร่ นิ ชิ ย ำม่ ำ ลงลำยมื อ ชื่ อ ร่ ว มกับ กลุ่ ม ข. คื อ นำยทำคำยู กิ โทเฮ รวมเป็ นสองคนและ
ประทับตรำสำคัญบริ ษทั
การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณะกรรมกำรได้เข้ำฝึ กอบรมหรื อเข้ำร่ วม
หลักสู ตรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของกรรมกำรโดยในปี 2562 มีกรรมกำรที่เข้ำรับกำรฝึ กอบรมดังนี้
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1. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร ได้เข้ำฝึ กอบรมในหลักสู ตร
- DCP Series: 4/2019 – How to Develop a Winning Digital Strategy
- Chairman Forum 2019 – Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices
- Audit Committee Forum 2019 – Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance
จัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
2. นำยทำคำยูกิ โทเฮ ได้เข้ำฝึ กอบรมในหลักสู ตร
- CFO Professional Development Program 5/2019 จัดอบรมโดยสมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- CFO Orientation course 2020 จัดอบรมโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั มีจำนวน 3 ท่ำน จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั มีคุณสมบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิ งหำคม พ.ศ. 2542 โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำม
กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถได้รับแต่งตั้งกลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อได้ สำหรับปี 2562
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
1. นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยนำยโอภำส ศรี พรกิจขจร เป็ นกรรมกำรตรวจสอบผูม้ ีควำมรู ้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบ
ทำนงบกำรเงินของบริ ษทั
ในปี 2562 มีกำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้งด้วยกัน รำยละเอียดกำรเข้ำร่ วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงั นี้
1. นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล
เข้ำร่ วมประชุม 5 ครั้ง
2. นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
เข้ำร่ วมประชุม 5 ครั้ง
3. นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
เข้ำร่ วมประชุม 5 ครั้ง
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อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บ ริ ษ ทั มี ระบบกำรควบคุ มภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของสำนักตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ตลอดจนดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎ
ระเบียบและนโนบำยต่ำงๆ ที่มีกำรกำหนดไว้
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำง บุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุ คคลดังกล่ ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย และข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ำ รำยกำรดัง กล่ ำ ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำในช่วงที่เหมำะสม
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทโดย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูล้ งนำม ครอบคลุมถึงสำรสนเทศต่อไปนี้
7.1 จ ำนวนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ ำ ร่ วมประชุ ม ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
7.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเด็นดังนี้
1) ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
2) ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4) ควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
5) รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6) ควำมเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิ บตั ิ
หน้ำที่
7) รำยกำรอื่นที่เห็ นว่ำผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำย
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บริ ษทั มีสำนักตรวจสอบภำยใน มีสำยบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
เกิ ดควำมอิสระในกำรตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของสำยงำนต่ำงๆ โดยสำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่สอบทำน
ควำมถู กต้องและครบถ้วนของข้อมู ลต่ำงๆ รวมถึ งกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิ ทธิ ภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยใน พร้อมทั้งวำงแผนกำรตรวจสอบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมแผน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กำร
ดำเนิ นของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล สำนักตรวจสอบภำยในมีนำยไพฑูรย์ อินอุทยั เป็ น
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป มีหน้ำที่กำกับดูแลสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษทั มี คณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อทำหน้ำที่ บริ หำรจัดกำรกิ จกำรภำยในบริ ษทั คณะกรรมกำร
บริ หำรประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจำนวน 8 ท่ำน (โปรดดูหน้ำ 30 ข้อ 8.2)
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริ หำรจัดกำรงำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจกำรอนุมตั ิใน
เรื่ องสำคัญๆ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้อย่ำงชัดเจนในตำรำงอำนำจอนุ มตั ิในเรื่ องต่ำงๆ เช่นกำรจัดซื้ อ กำรผลิตและ
กำรจัด จำหน่ ำยปุ๋ ยเคมี บี ญ ชี แ ละกำรเงิ น ทรั พ ยำกรบุ ค คล ตำมแผนงำนหรื อ งบประมำณที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั และผู ้
ถือหุ น้ อย่ำงดีที่สุด
2. ให้คำปรึ กษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ในกำร
ตัดสิ นใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทำงกำรดำเนินธุ รกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั บริ ษทั
3. กลัน่ กรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธำนกรรมกำรบริ ษ ัท ไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ ห ำรและกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ ทั้งนี้มีกำรแยกอำนำจหน้ำที่ระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน สำหรับกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่มีควำมสำคัญ บริ ษทั
ได้มีกำรกำหนดลำดับขั้นในกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในรู ปเล่ มที่ ชัดเจน นอกจำกนี้ ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ก ำหนดให้ มี ก ำรรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษ ัท สำมำรถซัก ถำม
ตรวจสอบกำรบริ หำรงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ในเรื่ องที่เป็ นสำระสำคัญได้
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9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิเป็ นคณะกรรมกำรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตำมกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิ บตั ิของ
บริ ษทั (Compliance Program) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเนื้ อหำและกำกับดู แลกำรใช้ประมวลระเบียบปฏิ บตั ิ
และจริ ยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่ งเป็ นเป็ นหลัก ปฏิ บ ัติพ้ื น ฐำนที่ ค รอบคลุ ม และก ำกับ กำรดำเนิ น
กิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั
ประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมมีผลบังคับต่อบริ ษทั กรรมกำร และพนักงำนบริ ษทั ทุกคน
ที่จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับที่กำหนดไว้ในประมวลอย่ำงเคร่ งครัด หลักปฏิบตั ิของประมวลระเบียบปฏิ บตั ิและ
จริ ย ธรรมจะอิ ง กับ หลัก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและหลัก ควำมสุ จริ ต มี จุดมุ่ ง หมำยให้ พ นัก งำนบริ ษ ัท ยึดมั่น ใน
มำตรฐำนทำงจริ ยธรรมในระดับสู งและป้ องกันมิให้มีกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยหรื อผิดต่อนโยบำยของบริ ษทั อัน
เป็ นกำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ทั้งยังจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คง
และยัง่ ยืนอีกด้วย เนื้ อหำในประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมแบ่งเป็ น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงำนของบริ ษทั
กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทรัพย์สินและข้อมูลของบริ ษทั พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ที่จะต้องศึกษำและทำควำม
เข้ำใจในเนื้ อหำ และนำไปใช้ปฏิ บตั ิในกำรทำงำน รวมถึงต้องสอดส่ องดูแลกำรกระทำที่ขดั ต่อประมวลระเบียบ
ปฏิบตั ิและจริ ยธรรมด้วย
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิประกอบไปด้วย
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
เป็ นประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิ
2. เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
เป็ นสมำชิกคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิ
3. หัวหน้ำสำนักกฎหมำย
เป็ นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบตั ิ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วำงแผนกำรใช้และปฏิ บตั ิตำมประมวลระเบียบปฏิ บตั ิและจริ ยธรรมให้บรรลุตำมเป้ ำหมำย
และให้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับประมวลดังกล่ำว รวมถึ งพิจำรณำและอนุ มตั ิแผนกำรใช้และปฏิ บตั ิตำมประมวลดังกล่ำว
ตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเสนอมำ
2. จัด ตั้ง และดู แลรั ก ษำเครื อข่ ำยสื่ อ สำรฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ใช้ในกรณี ที่ เกิ ด กำรกระท ำที่ มิ ช อบด้ว ย
กฎหมำยหรื อฝ่ ำฝื นกฎ ระเบียบ รวมถึ งกำรละเมิดนโยบำยของบริ ษทั หรื อกำรกระทำใดๆ ที่สงสัยว่ำจะเป็ นกำร
ละเมิดกฎหรื อระเบียบบริ ษทั
3. จัดให้มีทีมงำนสอบสวนตำมควำมจำเป็ นเพื่อค้นหำข้อเท็จจริ งที่เกี่ ยวกับกำรกระทำที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำยหรื อกำรฝ่ ำฝื นกฎ ระเบียบของบริ ษทั และพิจำรณำว่ำกำรฝ่ ำฝื นหรื อกำรละเมิดดังกล่ำวควรจะมีกำร
ลงโทษทำงวินัยหรื อไม่ รวมถึ งนำเสนอมำตรกำรที่ เหมำะสมเพื่ อจัดกำรกรณี ดงั กล่ ำว รวมถึ งเพื่ อป้ องกันกรณี
ดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้นอีกในอนำคต
4. ชี้ แจงและอบรมพนักงำนบริ ษทั ให้เข้ำใจและตระหนักถึ งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน
ตำมประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรม
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงในกำรดำเนินธุ รกิจ จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ย งขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น กำรตำมนโยบำยในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท ให้ เป็ นรู ป ธรรมและสำมำรถ
สนับ สนุ นกำรตัดสิ นใจของบริ ษ ทั ให้เป็ นไปอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ รวมถึ งลดควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นใน
อนำคต โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงได้น ำหลัก กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งระดับ องค์ก ร (Enterprise Risk
Management) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จดทะเบียนมำปรับใช้ในบริ ษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงประกอบไปด้ วย
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ ก ำรเงิ นและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่ , เจ้ำหน้ำที่ บ ริ หำรและกรรมกำร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นสมำชิกคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
3. หัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ขอบเขตหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงมีดังนี้
1. กำหนดนโยบำยและเสนอแนะแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ
2. จัดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำหนดกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ ครอบคลุ มทัว่ ทั้ง
องค์กร
3. สอบทำนควำมเสี่ ยงและมำตรกำรในกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยงซึ่งประเมินโดยเจ้ำของควำมเสี่ ยง
และให้คำแนะนำเพื่อกำรปรับปรุ ง
4. ติ ดตำมและประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิงำนตำมกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร รวมถึ ง
ทบทวนนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นประจำ
5. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หำรจำกหน่ วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษ ทั เพื่ อดำเนิ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในระดับ หน่ วยงำน โดยมี ส ำนัก
ตรวจสอบภำยในเป็ นผูป้ ระสำนงำนและสนับสนุน
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
การแต่ งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั กรรมกำรของบริ ษทั จะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยมีจำนวน
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ต้องมี ถิ่นที่ อยู่ใน
รำชอำณำจักร โดยต้องมี กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่ำ 3 คน
บริ ษทั กำหนดให้กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นกำรลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดย
มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรคือ
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ น้ ที่ตนถือคูณด้วยกรรมกำรที่จะเลือกตั้ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณี ที่เลื อกตั้งบุ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมำกน้อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ และ
ให้ที่ ป ระชุ มเลื อกกรรมกำรของบริ ษ ทั ขึ้ นใหม่ตำมวิธีก ำรข้ำงต้น โดยกรรมกำรที่ พ ้นจำกตำแหน่ งอำจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมกำรชุ ดเดิมรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ต่อไปพลำงก่อนเท่ำที่
จำเป็ นจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั จะพ้นจำกตำแหน่งได้หำกกรรมกำรตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติหรื อ
มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด หรื อมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตำมพระ
รำชบัญ ัติห ลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ในกรณี ที่ มี ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ ข ้ำงต้น
ข้อบังคับบริ ษทั กำหนดให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลคนหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ
68 พระรำชบัญญัติมหำชน พ.ศ. 2535 เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุ มคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่
วำระของกรรมกำรจะเหลื อน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้
เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
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ข้อบังคับบริ ษทั ยังกำหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถถอดถอนกรรมกำรบริ ษทั ได้ โดยลงมติ
ให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของ
จำนวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ ้นที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
การสรรหากรรมการ
เมื่อตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั ว่ำงลงจำกกำรลำออกจำกตำแหน่ งหรื อตำมวำระหรื อเหตุอื่นใด
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะสรรหำบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
และมีควำมเหมำะสมในกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ ลงมติอนุมตั ิแล้วแต่กรณี ตำมที่ขอ้ บังคับบริ ษทั กำหนด บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ
เมื่อมีกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่โดยจัดรวบรวม
ข้อมูล กฎ ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั รวมถึงหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับใน
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียน และให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูบ้ รรยำยให้แก่กรรมกำรใหม่ได้
รับทรำบ
9.3.2 กรรมการอิสระ
หลัก เกณฑ์ในกำรคัดเลื อกบุ ค คลที่ จะเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิ ส ระมิ ได้ผ่ำนขั้นตอนของ
คณะกรรมกำรสรรหำ เนื่ องจำกบริ ษทั ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ แต่เป็ นกำรสรรหำโดยกำรพิจำรณำ
ร่ วมกันของที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยคัดเลื อกบุ คคลที่มีคุณสมบัติตำมที่ กฎหมำยบริ ษทั มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไข) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไข) และ
เป็ นไปตำมหลั ก เกณฑ์ ข องประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่ ทจ 39/2559 รวมถึ ง ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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9.3.3 คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหลังจำกกำร
ประชุ มสำมัญประจำปี ซึ่ งจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจะได้รับกำร
คัดสรรจำก คณะกรรมกำรบริ ษทั พนักงำนระดับผูฝ้ ่ ำยจัดกำรอำวุโสของบริ ษทั หรื อบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ในกรณี ที่ตำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรว่ำงลง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจะเสนอชื่ อผูท้ ี่เหมำะสมให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุ มตั ิเข้ำดำรงตำแหน่งที่วำ่ งลง ซึ่ งจะดำรงตำแหน่งได้เท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรเดิมที่ตนแทน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
สำหรับกำรกำกับดู แลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ได้ส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้ำ
ไปดำรงตำแหน่ งในฐำนะกรรมกำร ทั้งนี้ เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น ซึ่ งตัวแทนของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมใน
กำรกำหนดนโยบำยและตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นธุ รกิจกรณี ที่สำคัญ และยังคอยดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ปฏิ บตั ิตำมกฎข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องต่ำงๆ เช่ น ประกำศของ ก.ล.ต. และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่ำจะ
เป็ นในเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมู ล รำยกำรระหว่ำงกัน กำรได้มำหรื อจำหน่ ำยทรั พย์สิ น เป็ นต้น เพื่ อให้เป็ นไปใน
แนวทำงเดี ยวกันกับ บริ ษ ทั นอกจำกนี้ ระบบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมยังใช้ระบบบัญ ชี ม ำตรฐำน
เดียวกันกับบริ ษทั เพื่อใช้จดั ทำงบกำรเงินรวม
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้ องกันกำรใช้
ข้อมูลภำยในโดยไม่ชอบซึ่ งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และเพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ว่ำ
กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร พนักงำนบริ ษทั และบุ คคลที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน จะไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองโดยมีรำยละเอียดดังนี้
5.1 บริ ษทั ได้จดั ทำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และประมวลระเบียบปฏิบตั ิและจริ ยธรรมซึ่ ง
มีหัวข้อข้อมูลบริ ษทั และกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์โดยอำศัยข่ำววงในกำหนดอยูแ่ ละจัดให้มีกำรอบรมประจำปี ใน
หัวข้อดังกล่ำวให้แก่กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำนทุกท่ำน โดยทุกท่ำนจะต้องลงลำยมือชื่ อรับทรำบไว้เป็ น
หลักฐำน บุคคลเหล่ำนี้จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลซึ่ งตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่ชอบ
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5.2 สำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ต้องจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และ
รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดห้ำมไม่ให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร นำข้อมูลภำยในที่ มี
สำระสำคัญของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่ งรวมถึงกำรซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรจะต้องงดกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลำ
30 วัน ก่ อ นกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ น รวมถึ ง ข้อ มู ล ส ำคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รำคำหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ให้ แ ก่
สำธำรณชน
5.3 สำหรับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริ ยธรรมด้วย โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้นำหลักกำรดังกล่ำวไปประกำศเป็ นระเบียบภำยในของตนเอง
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คือ นำยมนู ญ มนู สุข ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที่ 4292 (เป็ นผูล้ งลำยมือชื่ อใน
งบกำรเงินของบริ ษทั ประจำปี 2558 ถึ ง 2562) และ/หรื อนำยมงคล สมผล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที่ 8444
(ไม่เคยลงลำยมื อชื่ อในงบกำรเงิ นของบริ ษทั ) และ/หรื อ นำยชู พงษ์ สุ รชุ ติกำล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที่
4325 (ไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั ) แห่ง สำนักงำน ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจำปี 2562 โดยมีค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
1. ค่ำสอบบัญชี
รอบปี บัญชี 2562

หน่วย:บำท

ค่ำสอบบัญชี งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรและ
งบกำรเงินรวมประจำปี

1,480,000.-

ค่ำสอบบัญชี งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรและ
งบกำรเงินรวมรำยไตรมำส

290,000.-

รวมค่ำสอบบัญชี

2,350,000.-

2. ค่ำบริ กำรอื่น
ค่ำบริ กำรอื่นเกี่ ยวเนื่ องกับกำรชำระบัญชี ของ บริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) สำขำย่ำงกุ้ง
เช่นค่ำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย จำนวน 148,282 บำท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
รายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม
“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็ นประเด็นสำคัญที่ ทวั่ โลกกำลัง
ให้ควำมสนใจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุ รกิจ ด้วยเล็งเห็นว่ำ กำรดำเนิ นกิจกำรขององค์กรธุ รกิจส่ งผลกระทบต่อ
สังคมและ สิ่ งแวดล้อมอย่ำงหลี กเลี่ ยงไม่ได้ CSR จึงกลำยเป็ น เรื่ องที่ทุกฝ่ ำยต้องให้ควำมสำคัญ ไม่ใช่ เพียงเพื่อ
สร้ ำงภำพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทำงกำรตลำด หรื อเพื่อใช้แก้ไขปั ญหำทำงธุ รกิจให้ได้รับกำรยอมรับ
จำกสังคม แต่ CSR ในปั จจุบนั กำลังทวีควำมสำคัญและกลำยเป็ น “แนวคิดและวิธีกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิ จ” เพื่อ
พัฒนำกำรดำเนิ นธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภำพ ลดควำมเสี่ ยง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงพัฒนำห่ วง
โซ่มูลค่ำ ซึ่ งจะนำไปสู่ กำรพัฒนำธุ รกิจอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ น “ทีห่ นึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่ำจะเป็ น
ทำงเลื อกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยกำรส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ำรที่ มี คุณภำพเพื่อช่ วยเพิ่ม คุ ณภำพและ
ผลผลิ ตในกำรเพำะปลู ก และยังให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ ำงคุ ณ ค่ำให้กบั ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยผ่ำนกำรมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อยกระดับคุ ณภำพชี วิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนฉบับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมฉบับนี้ข้ ึนเพื่อรำยงำนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้สำธำรณชนรับทรำบ
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
ทีห่ นึ่งในใจเกษตรกร
“เรำมุ่ ง มั่น ที่ จ ะเป็ นทำงเลื อ กอัน ดับ แรกของเกษตรกรในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ด้ว ยกำรส่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก”
พันธกิจของบริษัท
1.มุ่งมั่นสร้ างคุณค่ า
เรำมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่
เหนื อ กว่ำ ซึ่ งจะถู ก คิ ด ค้น และพัฒ นำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในกำรเพำะปลู ก กำรบริ ก ำรของเรำจะ
ครอบคลุ มไปยังเกษตรกรทัว่ ทั้งภู มิ ภำคอำเซี ยน และจะขยำยรู ป แบบเพิ่ ม ขึ้ นอี กเพื่ อยกระดับ ห่ วงโซ่ มู ลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร
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2.พัฒนาคนของเรา
เรำมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนำคนของเรำโดยกำรให้โอกำสในกำรเรี ยนรู ้ และสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ พนักงำน
ช่ วยกันส่ งเสริ มให้เติบโตไปพร้ อมกัน เรำจะพัฒนำองค์กรของเรำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่ อรั บมื อกับกำรเปลี่ ยนแปลง
สภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจ
3.เอาใจใส่ ต่อสั งคม
เรำมุ่งมัน่ ที่จะทำให้กระบวนกำรทำงธุ รกิจของเรำเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีควำมยัง่ ยืน และสร้ำงอิทธิ พล
เชิ งบวกต่อสังคม โดยกำรนำเอำแนวคิดกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีของสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนมำใช้ร่วมกับกำร
ดำเนินธุ รกิจของเรำ
ทิศทางสู่ ความยัง่ ยืน
“กำรสร้ำงคุณภำพชี วิตที่ดีให้แก่เกษตรกร เพื่อส่ งมอบคุณค่ำทำงกำรเกษตรที่ยงั่ ยืน” ถือเป็ นคำมัน่ สัญญำ
ที่บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญและถือมัน่ ในกำรดำเนินธุ รกิจ
กำรสร้ ำงคุ ณภำพชี วิตที่ ดีให้แก่เกษตกร จำเป็ นต้องอำศัยปั จจัยหลำยด้ำน ในฐำนะผูผ้ ลิ ตปุ๋ ยเคมีซ่ ึ งเป็ น
สิ นค้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเกษตร บริ ษทั จึงมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพ ควบคุมสิ นค้ำ
ให้ได้ม ำตรฐำนสู ง คิ ดค้นและพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์อย่ำงต่ อเนื่ อง ตลอดจนให้คำปรึ กษำในกำรใช้สิ นค้ำที่ ถู กต้อง
ปลอดภัยแก่เกษตกร เพื่อสนับสนุ นกำรเพิ่มผลผลิ ตทำงกำรเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิ ตเต็มประสิ ทธิ ภำพ
และสำมำรถส่ งมอบสิ นค้ำทำงกำรเกษตรที่มีคุณค่ำและปลอดภัยแก่ผูบ้ ริ โภค นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังไม่ละเลยที่จะ
ดูแลชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมซึ่ งอำจได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของบริ ษทั โดยกำรลดมลภำวะ ประหยัดพลังงำน
พร้ อมทั้งพัฒนำชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เป็ นกำรพึ่งพำอำศัยซึ่ งกันและกัน ระหว่ำงบริ ษทั และชุ มชนซึ่ ง
สำมำรถนำไปสู่ กำรเติบโตที่ยงั่ ยืนได้ในอนำคต
กรอบการรายงาน
เนื้ อหำควำมรั บ ผิดชอบต่ อสั งคมนี้ ได้จดั ท ำขึ้ น ตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนแห่ งควำมยัง่ ยืน ตลำด
หลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย โดยอำศัยกรอบกำรรำยงำน CSR บู รณำกำรประจำปี (Integrated CSR Reporting
Framework) จัดทำโดยสถำบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้ เนื้ อหำของรำยงำนจะครอบคลุ มเฉพำะกิ จกรรมของ บริ ษทั ไทย
เซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ไม่รวมถึงบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
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ลักษณะธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีคุณภำพสู งโดยมีกำลังกำรผลิต 1.2
ล้ำนเมตริ กตันต่อปี
ผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ และอำจได้รับประโยชน์
หรื อผลกระทบจำกกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ด้วย จึงถือเป็ นหน้ำที่ของบริ ษทั ที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของ
บริ ษทั เพื่อเสริ มสร้ำงผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้ได้มำกที่สุด ผูม้ ีส่วนได้เสี ยยังเป็ นส่ วนสำคัญ
ส ำหรั บ กำรก ำหนดกลยุท ธ์ ใ นกำรพัฒ นำที่ ย งั่ ยืน โดยบริ ษ ัท จะประเมิ น ควำมเสี่ ย งของกิ จกรรมและติ ดตำม
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ตลอดจนสำรวจควำมต้องกำรของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแล้วจึ งกำหนดกลยุท ธ์
นโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นๆ
บริ ษทั ได้จดั ประเภทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ออกได้เป็ นกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
1. พนักงานของบริษัท เป็ นผูป้ ฏิบตั ิและดำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแนวนโยบำยของบริ ษทั ประโยชน์หรื อ
ผลกระทบที่อำจได้รับได้แก่ ค่ำจ้ำงสวัสดิ กำรต่ำงๆ หน้ำที่กำรงำน กำรฝึ กอบรมควำมรู ้ต่ำงๆ สภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็ นผูช้ ำระเงินซื้ อหุ ้นของบริ ษทั จึงมีส่วนได้เสี ยขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบกำรของ
บริ ษทั ด้วย ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่ วนของหุ ้นที่ตนถือในรู ปต่ำงๆ เช่น เงิ น
ปั นผล ผลกำไรขำดทุนจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ข้อมูลที่บริ ษทั เปิ ดเผย
3. เกษตรกร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงจำกกำรอุปโภคสิ นค้ำของบริ ษทั ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจ
ได้รับ ได้แก่ คุ ณ ภำพของสิ นค้ำและบริ ก ำร กำรเปิ ดเผยข้อมู ล ของสิ นค้ำ กำรให้ค ำปรึ ก ษำแก่ ลูก ค้ำ กำรรั กษำ
ควำมลับของลูกค้ำ บริ กำรหลังกำรขำย
4. ผู้แทนจาหน่ าย เป็ นผูม้ ีควำมสำคัญในกำรกระจำยสิ นค้ำให้กบั เกษตรกร ประโยชน์หรื อผลกระทบที่
อำจได้รับคือ ส่ วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ กำรจัดเตรี ยมและขนถ่ำยสิ นค้ำให้แก่ผแู ้ ทนจำหน่ำย กำรส่ งเสริ ม
และสนับสนุนทำงกำรตลำด กำรรับประกันสิ นค้ำในกรณี สินค้ำมีควำมชำรุ ดบกพร่ อง
5. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็ นผูท้ ี่มีบทบำทในห่ วงโซ่ อุปทำน เช่นกำรจัดหำวัตถุดิบ หรื อเป็ นผูร้ ับจ้ำงหรื อให้บริ กำร
แก่บริ ษทั ในงำนหรื อโครงกำรใดๆ ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจได้รับได้แก่ รำคำวัตถุ ดิบในกำรจัดซื้ อจัดหำ
กำรประมูลงำนหรื อโครงกำรของบริ ษทั กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ควำมรู ้หรื อประสบกำรณ์
6. คู่แข่ ง เป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในด้ำนกำรจำหน่ำยสิ นค้ำและกำรแข่งขัน ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจ
ได้รับได้แก่ กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมและเป็ นไปตำมกฎหมำย กำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงโปร่ งใสและมีจริ ยธรรม
7. เจ้ าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ เรี ยกร้องต่อบริ ษทั ประโยชน์หรื อผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
ได้แก่ กำรชำระหนี้สินตรงต่อเวลำรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
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8. ชุ มชนแวดล้ อม เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เนื่ องจำกอำจได้รับประโยชน์หรื อผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิต
เช่น มลภำวะจำกกระบวนกำรผลิตต่อสิ่ งแวดล้อม กำรจ้ำงแรงงำนในชุ มชน กำรอุดหนุ นสิ นค้ำพื้นบ้ำนในชุ มชน
กำรพัฒนำชุมชนในด้ำนต่ำงๆ
ประเด็นทีส่ าคัญและมุ่งเน้ นในการดาเนินความรับผิดชอบสั งคม
จำกกำรวิเครำะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยโดยพิจำรณำจำกประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประเด็นที่
มีควำมสำคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญและมุ่งเน้น จำกนั้นบริ ษทั ก็ได้ดำเนิ นกิ จกรรมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตำมประเด็นข้ำงต้นเป็ นสำคัญ
-

กำรควบคุมคุณภำพของสิ นค้ำ
กำรปรับปรุ งกระบวนกำรผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษทั
กำรให้ขอ้ มูลควำมรู ้ที่ถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

CSR in Process
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ได้รวบรวมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จดั เป็ นควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค สังคม และสิ่ งแวดล้อมในกำรดำเนิ น
กิจกำรของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การควบคุมคุณภาพของสิ นค้ า
บริ ษ ทั มี น โยบำยเน้น กำรผลิ ตสิ นค้ำที่ มี คุณ ภำพสู ง ได้ม ำตรฐำน เพื่ อให้ ลูก ค้ำเกิ ดควำมพึ งพอใจและ
เชื่อมัน่ ในคุณภำพสิ นค้ำของบริ ษทั ว่ำเป็ น “ปุ๋ ยเต็มสู ตร” กำรที่ปุ๋ยมีคุณภำพดีจะส่ งผลให้ปริ มำณผลผลิตทำงเกษตร
เพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้นและช่วยยกระดับควำมเป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดีข้ ึน
- ในสำยกำรผลิต โรงงำนทั้งสองของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 มำตรฐำนระบบ
บริ หำรงำนคุ ณภำพ โรงผลิตปุ๋ ย โรงผลิ ตกระสอบ และโรงผลิ ตไฟฟ้ ำพลังงำนร่ วม บริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพของวัตถุดิบและสิ นค้ำที่ผำ่ นสำยกำรผลิตอย่ำงเข้มงวด โดยจะมีกำรสุ่ มตรวจคุณภำพของปุ๋ ย 3 ช่วงด้วยกัน
เริ่ มจำก ช่วงแรกสุ่ มตรวจปริ มำณธำตุอำหำรของวัตถุดิบก่อนส่ งเข้ำสู่ กระบวนกำรผลิต ช่วงที่ 2 สุ่ มตรวจปริ มำณ
ธำตุอำหำรระหว่ำงที่ปุ๋ยผลิตสำเร็ จผ่ำนสำยพำนกำรผลิต และช่วงที่ 3 สุ่ มตรวจระหว่ำงที่ปุ๋ยผลิตสำเร็ จถูกบรรจุลง
บรรจุภณั ฑ์ ในกำรสุ่ มตรวจธำตุอำหำรในแต่ละช่วงนั้น พนักงำนบริ ษทั จะสุ่ มเก็บตัวอย่ำงของปุ๋ ยทุกๆ 15 นำทีจำก
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สำยพำนลำเลี ยงจนครบ 8 ครั้ง (หรื อทุก 2 ชัว่ โมง) ตัวอย่ำงที่เก็บได้จะถู กส่ งไปที่ห้องปฏิ บตั ิกำรของบริ ษทั เพื่อ
วิเครำะห์ ป ริ ม ำณธำตุ อำหำร หำกพบว่ำตัวอย่ำงที่ สุ่ม ตรวจมี ปริ ม ำณธำตุ อำหำรไม่ ได้ตำมมำตรฐำน ปุ๋ ยที่ ผลิ ต
ในช่วงดังกล่ำวจะถูกแยกออกจำกสำยกำรผลิตและนำไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตใหม่ วิธีกำรควบคุมคุณภำพสิ นค้ำ
ของบริ ษทั นี้จดั ว่ำมีมำตรฐำนในกำรควบคุมคุณภำพของสิ นค้ำที่สูงมำกในอุตสำหกรรมกำรผลิตปุ๋ ยเคมี
- บริ ษทั ได้จดั ตั้งห้องปฏิบตั ิกำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณภำพของปุ๋ ยขึ้นที่โรงงำนพระประแดงและโรงงำน
นครหลวง โดยมี ค วำมทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพควำมแม่ น ย ำในกำรวิ เครำะห์ ธ ำตุ อ ำหำรของปุ๋ ยเคมี สู ง
ห้องปฏิ บตั ิกำรของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2017 มำตรฐำนห้องปฏิ บตั ิกำรทดสอบ
โดยกรมวิทยำศำสตร์ บริ กำร กระทรวงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี จึงมัน่ ใจได้วำ่ ปุ๋ ยเคมีที่ผำ่ นกำรวิเครำะห์จำก
ห้องปฎิบตั ิกำรของบริ ษทั จะมีคุณภำพสู งตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม ปั จจุบนั ห้องปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั ได้รับกำร
รับรองเป็ นห้องปฏิ บตั ิกำรวิเครำะห์ปุ๋ยจำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งปุ๋ ยเคมีที่ผำ่ นกำร
วิเครำะห์จำกห้องปฏิบตั ิกำรสำมำรถนำไปขึ้นทะเบียนปุ๋ ยเคมีเพื่อจำหน่ำยได้
2. การปรับปรุ งกระบวนการผลิต
บริ ษทั ได้ดำเนิ นโครงกำรปรับปรุ งระบบขนส่ งภำยในโรงงำนนครหลวงและโรงงำนพระสมุทรเจดียใ์ น
ขั้นตอนกำรลำเลียงสิ นค้ำผลิตสำเร็ จเข้ำสู่ โกดังและกำรขนถ่ำยสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำหรื อผูแ้ ทนจำหน่ำย
- สำหรับโรงงำนนครหลวง ได้เพิ่มควำมสะดวกในกำรจ่ำยสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำแบบ One Stop Service ด้วย
ระบบ Palletizer และระบบ P-Sling โดยมี ค อมพิ วเตอร์ ค วบคุ ม แทนระบบเดิ ม ซึ่ งเป็ นกำรใช้แรงงำนคนและ
รถบรรทุกเคลื่อนย้ำยสิ นค้ำเป็ นหลัก ระบบดังกล่ำวสำมำรถลดเวลำในกำรขนส่ งสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำภำยในโรงงำน
ได้มำกกว่ำร้อยละ 50
- สำหรับโรงงำนพระประแดง ได้มีกำรปรับปรุ งกระบวนกำรในกำรลำเลียงสิ นค้ำเข้ำสู่ โกดัง และกำรขน
ถ่ำยสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดยได้ติดตั้งระบบ P-Sling ทำให้สำมำรถเคลื่ อนย้ำยสิ นค้ำได้ครั้งละ 2 เมตริ กตัน รวมทั้ง
บริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งระบบในกำรขนส่ งสิ นค้ำ โดยได้กำหนดจุดจอดรถสำหรับเตรี ยมรอขึ้นสิ นค้ำใหม่ และทำ
กำรปรับปรุ งเส้นทำงจรำจร ทำให้สำมำรถบริ หำรจัดกำร กำรเดินรถเพื่อรับสิ นค้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถ
ลดระยะเวลำในกำรรอรับสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำภำยในโรงงำนประมำณร้อยละ 80
3. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
- บริ ษ ทั ได้ส ร้ ำงโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้ อนร่ วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่ งเป็ นโครงกำรผลิ ต
พลังงำนไฟฟ้ ำร่ วมกับพลังงำนควำมร้อนที่โรงงำนพระประแดง โดยโรงงำนไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมจะผลิต
กระแสไฟฟ้ ำเพื่ อใช้ในโรงงำน หำกมี ก ระแสไฟฟ้ ำเหลื อ จำกกำรใช้ก็ จะขำยให้ แ ก่ ก ำรไฟฟ้ ำนครหลวง ใน
กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำนอกจำกจะได้กระแสไฟฟ้ำแล้ว ยังจะได้พลังงำนควำมร้อนซึ่งสำมำรถนำไปใช้ใน
กระบวนกำรผลิตปุ๋ ยเคมีได้อีกด้วย โครงกำรนี้ จึงเป็ นกำรลดกำรใช้พลังงำนและประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้เป็ นอย่ำงดี
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นอกจำกนี้ โครงกำรยังสำมำรถท ำรำยได้ให้แก่ บริ ษ ทั จำกกำรขำยไฟฟ้ ำให้แก่ กำรไฟฟ้ ำนครหลวง บริ ษ ทั เริ่ ม
เดินเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่ วมตั้งแต่ปลำยปี 2556
- บริ ษทั ได้ดำเนินโครงกำรควบคุมคุณภำพของอำกำศบริ เวณโรงงำนพระประแดงและโรงงำนนครหลวง
ในกระบวนกำรลำเลี ยงวัตถุ ดิบหรื อสิ นค้ำสำเร็ จเข้ำสู่ โรงงำนจะอำจจะทำให้เกิ ดฝุ่ นละอองขนำดเล็ก ซึ่ งอำจมี
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็ นกำรสู ญเสี ยวัตถุดิบจำนวนหนึ่ง บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรติดตั้ง
เครื่ องกำจัดฝุ่ นที่เรี ยกว่ำระบบ Cyclone ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้กำรหมุนวนของอำกำศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้ำนล่ำง
ซึ่ งหลังจำกดำเนิ นกำรติดตั้งระบบดังกล่ำวแล้ว สภำพอำกำศบริ เวณโรงงำนมีฝุ่นอยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำน บริ ษทั ยัง
ได้ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่ นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้น้ ำจับละอองฝุ่ น ทำให้สำมำรถ
กำจัดฝุ่ นที่มีขนำดเล็กกว่ำ 20 ไมครอนได้ นอกจำกนี้ ที่โรงงำนนครหลวง บริ ษทั ได้จดั ทำป้ ำยแสดงคุณภำพอำกำศ
ติดตั้งไว้บริ เวณท่ำเรื อโรงงำนนครหลวง โดยจะทำกำรตรวจติดตำมคุณภำพอำกำศเป็ นประจำทุกวันและแสดงผล
ที่ วดั ได้บ นป้ ำยดิ จิตอล เพื่ อเป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมู ล ให้แก่ ชุม ชนที่ อำศัยโดยรอบได้ท รำบตำมหลักธรรมำภิ บ ำล
สิ่ งแวดล้อม
- บริ ษทั ดำเนิ นกำรโครงกำรคัดแยกขยะ โครงกำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงำนทำกำรคัดแยก
ขยะภำยในโรงงำนก่อนนำไปทิง้ โดยบริ ษทั จะรับซื้ อขยะที่สำมำรถนำไปรี ไซเคิลได้ตำมรำคำที่กำหนดไว้ จำกนั้น
ขยะดังกล่ำวก็จะถูกขำยให้แก่ผรู ้ ับซื้ อขยะรี ไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็ นเงิน” ที่บริ ษทั
จัดขึ้น เงินจำกกำรขำยขยะรี ไซเคิลให้แก่ผูร้ ับซื้ อก็จะนำมำหมุนเวียนรับซื้ อขยะจำกพนักงำนที่เข้ำร่ วมโครงกำร
ต่อไป นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ได้เปลี่ ยนและจัดวำงภำชนะรองรั บขยะมู ลฝอยใหม่เพื่ อให้เหมำะสมและเพียงพอต่อ
ปริ มำณขยะในโรงงำน จำกผลกำรดำเนิ นโครงกำรพบว่ำ โรงงำนพระประแดงมีขยะรี ไซเคิลที่ขำยให้แก่ผรู ้ ับซื้ อ
จำนวน 177 ตัน และโรงงำนนครหลวงมีปริ มำณขยะทัว่ ไปจำนวน 80.10 ตัน ซึ่ งลดลงจำกปี ที่ผำ่ นมำคิดเป็ นร้อย
ละ 28.61 ปริ มำณขยะรี ไซเคิลที่ขำยให้กบั ผูร้ ับซื้ อมีจำนวน 80.82 ตัน ถ้ำเทียบกับปี 2561 แล้ว มีปริ มำณที่ลดลงคิด
เป็ นร้อยละ 7.54 ถึ งแม้ว่ำปริ มำณขยะรี ไซเคิ ลจะลดลง แต่ก็เกิ ดจำกกำรดำเนิ นกิ จกรรมคัดแยกขยะ กิ จกรรมลด
ของเสี ยภำยในโรงงำนโดยใช้หลัก 7R และมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่ วมในทุกๆ กิจกรรมของพนักงำน
- บริ ษทั ได้มีกำรส่ งเสริ มสร้ำงควำมตระหนักในเรื่ องกำรอนุ รักษ์พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆแก่
พนัก งำนในองค์กร โดยได้จดั กิ จกรรมนิ ท รรศกำรวัน อนุ รักษ์พ ลังงำน 2562 ณ โรงงำนพระประแดง และให้
พนักงำนแต่ละฝ่ ำยมีส่วนร่ วมในกำรแสดงผลงำนในกำรลดและอนุ รักษ์พลังงำนที่ เกิ ดจำกกระบวนกำรทำงำน
ต่ำงๆ เปิ ดโอกำสให้โรงเรี ยนในชุ มชนเข้ำร่ วมศึ กษำดู งำน โดยกิ จกรรมในครั้ งนี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสร้ ำง
วัฒนธรรมองค์กรด้ำนสิ่ งแวดล้อมซึ่ งบริ ษทั ให้ควำมสำคัญ
- นอกจำกนี้ บริ ษทั คำนึงกำรพัฒนำธุ รกิจอย่ำงยัง่ ยืนซึ่ งลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม โรงงำนทั้ง
สองของบริ ษ ทั ได้รับ กำรรับ รองมำตรฐำน ISO 14001:2015 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม และ ISO
45001:2018 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชี วอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งได้รับกำรรับรองจำกกระทรวง
อุตสำหกรรมให้เป็ นอุตสำหกรรมสี เขียว “วัฒนธรรมสี เขียว” ระดับ 4 ซึ่ งเรำอยูใ่ นขั้นตอนดำเนิ นกำรเป็ นระดับ 5
ในอนำคตอันใกล้น้ ี โครงกำรอุตสำหกรรมสี เขียว เป็ นกำรส่ งเสริ มโดยกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่ งได้กำหนดไว้ 5
ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงำนที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
- บริ ษทั คำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเป็ นสำคัญ จึงได้มีกำรจัดทำข้อแนะนำกำร
ปฏิ บ ตั ิงำน (Work Instruction) ขึ้ นเพื่ อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ งำนโดยมี มำตรฐำนควำมปลอดภัยไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่กำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม บริ ษทั มีกำรจัดอบรมควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำนเป็ นระยะๆ
โดยเชิ ญวิทยำกรผูม้ ี ควำมรู ้ จำกภำยนอกมำเป็ นผูบ้ รรยำยในหัวข้อต่ำงๆ บริ ษทั ยังได้เก็บสถิ ติอุบตั ิเหตุ ที่เกิ ดขึ้ น
ภำยในโรงงำนของบริ ษทั รวมถึงอัตรำกำรบำดเจ็บเนื่องจำกกำรทำงำนซึ่ งมีรำยละเอียดดังนี้
ในปี 2562 เกิดอุบตั ิเหตุภำยในโรงงำนทั้งสิ้ น 15 ครั้ง มีพนักงำนและผูร้ ับเหมำได้รับบำดเจ็บ 10 คน หยุด
งำนรวมกัน 69 วัน คิดเป็ นอัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ (IFR) 4.33 ต่อหนึ่ งล้ำนชัว่ โมง และอัตรำควำมรุ นแรงของกำร
บำดเจ็บ (ISR) 29.90 ต่อหนึ่งล้ำนชัว่ โมง
-โรงงำนพระประแดง มีพนักงำนและผูร้ ับเหมำได้รับบำดเจ็บ 7 คน หยุดงำนรวมกัน 69 วัน คิดเป็ นอัตรำ
ควำมถี่กำรบำดเจ็บ (IFR) 8.69 ต่อหนึ่ งล้ำนชัว่ โมง และอัตรำควำมรุ นแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 59.9 ต่อหนึ่ งล้ำน
ชัว่ โมง
- โรงงำนนครหลวง มีพนักงำนและผูร้ ับเหมำได้รับบำดเจ็บ 3 คน หยุดงำนรวมกัน 0 วัน คิดเป็ นอัตรำ
ควำมถี่กำรบำดเจ็บ (IFR) 2.59 ต่อหนึ่ งล้ำนชัว่ โมง และอัตรำควำมรุ นแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 0 ต่อหนึ่ งล้ำน
ชัว่ โมง
ในกำรนี้ ทุกวันก่อนเริ่ มปฏิ บตั ิงำน จะมีช่วง Safety Talk ประมำณ 10 นำที ซึ่ งจะเป็ นช่ วงที่หัวหน้ำงำน
แต่ละหน่ วยงำนพูดคุ ยกับพนักงำนในสำยงำนของตนเกี่ ยวกับเรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนรวมถึ งข่ำวสำร
อื่นๆ ที่น่ำสนใจ ในกำรปฏิ บตั ิงำน เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนจะมีกำรสอบสวนถึงอุบตั ิเหตุเพื่อจัดทำรำยงำนและเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพื่ อปรับปรุ งมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยให้มำกขึ้ น บริ ษ ทั ยังเก็บสถิ ติกำรเจ็บป่ วยของพนักงำนเนื่ องจำกกำรทำงำนไว้เพื่อปรับปรุ งมำตรกำร
ควำมปลอดภัยของพนักงำนอีกด้วย
- บริ ษทั ได้ดำเนิ นโครงกำร “โรงงำนสี ขำว” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถำนที่ทำงำนภำยในโรงงำนพระ
ประแดงและโรงงำนนครหลวงเป็ นพื้ น ที่ ป ลอดจำกยำเสพติ ด บริ ษ ัท ได้ร่วมมื อ กับ ตำรวจและเจ้ำหน้ำ ที่ จำก
กรมกำรปกครองสุ่ มตรวจปั สสำวะของพนักงำนในโรงงำนโดยไม่กำหนดวันล่วงหน้ำ หำกพบว่ำพนักงำนคนใดมี
สำรเสพติดในร่ ำงกำยบริ ษทั จะยังไม่ดำเนิ นกำรลงโทษในทันที แต่จะส่ งพนักงำนเข้ำรับกำรบำบัดที่โรงพยำบำลที่
กำหนดไว้ ในกำรบำบัดพนักงำนจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยำ ทำนยำและต้องได้รับกำรตรวจปั สสำวะเป็ นประจำ
จนครบระยะเวลำของกำรบำบัด จำกนั้นก็จะมีกำรสุ่ มตรวจปั สสำวะเป็ นระยะๆ ตำมกำหนดของโครงกำร หำกยัง
พบว่ำพนักงำนคนนั้นยังมีสำรเสพติดในร่ ำงกำยก็จะทำกำรเลิกจ้ำง แต่จำกสถิติที่ผำ่ นมำพบว่ำพนักงำนที่ถูกตรวจ
พบว่ำมีสำรเสพติดในร่ ำงกำยเมื่อผ่ำนกำรบำบัดแล้ว ไม่พบว่ำมีสำรเสพติดในร่ ำงกำยจำกกำรสุ่ มตรวจปั สสำวะอีก
ซึ่ งในปั จจุบนั ไม่พบว่ำมีพนักงำนคนใดที่ตรวจพบสำรเสพติดในร่ ำงกำย
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- บริ ษทั ยังเข้ำร่ วมโครงกำร “บริ ษทั เกษียณสุ ข” ซึ่ งเป็ นโครงกำรที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คง
ทำงกำรเงินให้กบั พนักงำนเมื่อถึงวัยเกษียณ โดยส่ งเสริ มให้พนักงำนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่ำงเพียงพอ ผ่ำน
กองทุนสำรองเลี้ ยงชี พตั้งแต่แรกเข้ำทำงำน และสนับสนุ นให้จ่ำยเงินสมทบเต็มสิ ทธิ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่พนักงำนผ่ำนช่องทำงและกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงำนตระหนักถึง
กำรออมเพื่อเป้ ำหมำยกำรเกษียณอย่ำงมีคุณภำพ และเข้ำใจในกำรเลือกแผนกำรลงทุนที่เหมำะสมกับตนเอง
- บริ ษ ัท ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรพัฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ โดยเชื่ อ ว่ำ ธุ ร กิ จจะเติ บ โตได้อ ย่ำ งยัง่ ยืน นั้ น
บุ ค คลำกรต้องมี คุ ณภำพ ในกำรนี้ บ ริ ษทั จึ งมี นโยบำยในกำรพัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆ ของพนักงำนผ่ำนกำร
ฝึ กอบรมในหัวข้อต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนทักษะพื้นฐำนและทักษะทำงวิชำชี พ เช่ น กำรบริ หำรจัดกำร กำรบัญชี และ
กำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน ทักษะกำรนำเสนออย่ำง
มืออำชี พ เทคนิ คกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ รวมถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน มีหลักสู ตรในกำรฝึ กอบรมกว่ำ
140 หลักสู ตร โดยบริ ษทั กำหนดหลักสู ตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนแต่
ละคนและสอดคล้องกับ กลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัท นอกจำกนี้ บ ริ ษ ัท ยังรั บ ฟั งควำมคิ ดเห็ นของพนัก งำนในด้ำนกำร
ฝึ กอบรมเพื่อกำหนดแผนกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของพนักงำนและบริ ษทั มำกที่สุด สถิ ติ
กำรฝึ กอบรมของพนักงำนสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ จำนวนพนักงำนที่ผำ่ นกำรอบรมในหลักสู ตรต่ำงๆ คิดเป็ นร้อยละ
86.37 ของพนักงำนทั้งหมด โดยมีจำนวนชัว่ โมงอบรมรวมทั้งสิ้ น 10,612.45 ชัว่ โมง คิดเป็ นเวลำอบรมเฉลี่ยคนละ
20.18 ชัว่ โมงต่อปี และค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมคิดเป็ น 7,232.26 บำทต่อพนักงำนหนึ่งคนต่อปี
- ในปี 2562 บริ ษทั ได้ทำกำรริ เริ่ มโครงกำรค้นหำตัวแทนบริ ษทั เพื่อสร้ ำงแบรนด์แอมบำสเดอร์ รุ่นแรก
โดยกลุ่มแบรนด์แอมบำสเดอร์ จะต้องเข้ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรเข้ำร่ วมอบรมเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรของ
บริ ษ ัท กำรเยี่ย มเยือ นร้ ำนค้ำ ตัว แทนจ ำหน่ ำย และกำรเข้ำพบปะกับ เกษตรกรโดยตรง ซึ่ งบริ ษ ัท มุ่ ง หวัง ให้
โครงกำรนี้ สำมำรถขับเคลื่อนบุคลำกรในองค์กรให้เกิดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุ รกิจปุ๋ ยเคมี
และรับทรำบควำมต้องกำรของเกษตรกร สำมำรถนำข้อมูลมำปรับปรุ งคุณภำพสิ นค้ำ และบริ กำรของบริ ษทั ฯ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อก้ำวสู่ วสิ ัยทัศน์กำรเป็ น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” ได้ในอนำคต
5. การให้ ข้อมูลแก่ เกษตรกร
- บริ ษทั จัดประชุ มเกษตรกรเพื่อให้ควำมรู ้ ดำ้ นกำรเกษตร ในหัวข้อต่ำงๆ เฉลี่ ยทุกเดื อนตลอดทั้งปี โดย
ร่ วมกับ ผูแ้ ทนจำหน่ ำย มหำวิท ยำลัย ภำคเอกชนและหน่ วยงำนรำชกำรต่ ำงๆ ในกำรจัดหำสถำนที่ และเชิ ญ
เกษตรกรเข้ำร่ วม ตั้งแต่ 50-500 คนต่อกำรประชุ ม ซึ่ งจะหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทวั่ ประเทศ หัวข้อที่บรรยำย
ในกำรประชุมจะเป็ นควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตร เช่น วิธีกำรปลูกพืชชนิ ดต่ำงๆ กำรบำรุ งรักษำดิน กำรรักษำโรคพืช
กำรใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมำะสมกับกำรเพำะปลูก เป็ นต้น
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- บริ ษทั จัดทำโครงกำรแปลงสำธิ ต ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้ำว ข้ำวโพด
ไม้ผล ยำงพำรำ มันสำปะหลัง และกลุ่ มพื ชผัก เป็ นต้น กำรจัดท ำแปลงสำธิ ตเป็ นกำรแนะนำสิ นค้ำของบริ ษ ทั
ให้แก่เกษตรกรอย่ำงถู กต้องตำมควำมเหมำะสมกับกำรเพำะปลู กตำมหลักวิชำกำร และเปรี ยบเทียบกับวิธีเดิ มที่
เกษตรกรปฏิบตั ิอยู่ บริ ษทั จะคัดเลือกเกษตรกรผูน้ ำที่มีควำมสนใจเข้ำร่ วมโครงกำร จำกนั้นใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของ
เกษตรกรเป็ นแปลงสำธิ ตทำกำรปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริ ษทั ภำยใต้คำแนะนำ 4 ประกำรคือ ถูกสู ตร ถูกเวลำ ถูก
อัตรำและถูกวิธี กำรติดตำมผลของแปลงสำธิ ต เกษตรกรส่ วนใหญ่เห็ นตรงกันว่ำผลผลิ ตจำกแปลงสำธิ ตปุ๋ ยของ
บริ ษทั สำมำรถเพิ่มทั้งปริ มำณและคุณภำพของผลผลิต
- บริ ษทั จัดทำวำรสำร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” แจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร ผูแ้ ทนกำรค้ำ
และผูส้ นใจเป็ นรำยไตรมำสโดยไม่คิดมูลค่ำ หรื อสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ภำยในวำรสำร
ดัง กล่ ำ วจะตี พิ ม พ์บ ทควำมเกี่ ย วกับ สำระควำมรู ้ ท ำงกำรเกษตร เช่ น แนวพระรำชดำริ ใ นด้ำนกำรเกษตร วิธี
เพำะปลู กพืชชนิ ดต่ำงๆ กำรป้ องกันศัตรู พืช กำรพัฒนำดิ น ฯลฯ เขี ยนโดยนักวิชำกำรและผูท้ รงคุ ณวุฒิทำงกำร
เกษตรและพนักงำน ผูท้ รงคุณวุฒิของบริ ษทั รวมทั้งเผยแพร่ งำนวิจยั ควำมเหมำะสมของกำรใช้ปุ๋ยเคมีกบั พืชแต่ละ
ชนิ ดด้วย นอกจำกนี้ ยงั มีคอลัมน์ไขปั ญหำเกษตรซึ่ งจะเปิ ดโอกำสให้เกษตรกรได้ซักถำมปั ญหำต่ำงๆ และบริ ษทั
จะจัดให้ผเู ้ ชี่ยวชำญตอบปั ญหำดังกล่ำว
- บริ ษทั ส่ งเสริ มควำมรู ้ให้แก่ลูกหลำนเกษตรกรผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรแปลงสำธิ ต “สวนสวย
กินได้” วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรก็เพื่อปลูกฝังควำมรู ้ทำงด้ำนกำรเกษตรเบื้องต้นในกำรปลูกพืชผักและกำร
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงถู กวิธี ตั้งแต่กระบวนกำรเพำะเมล็ด ลงแปลง ใส่ ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่ งบริ ษทั คำดหวังว่ำเด็กรุ่ นใหม่
จะสำมำรถนำควำมรู ้ควำมเข้ำใจจำกโครงกำรแปลงสำธิ ต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บำ้ นของตนเอง
อี ก ทั้งยังส่ งเสริ ม กำรสร้ ำงวินัย กำรรั บ ผิด ชอบในกำรท ำงำนร่ วมกัน และที่ ส ำคัญ เด็ ก ๆในโรงเรี ยนจะได้รับ
ประทำนผักสวนครัวที่สดสะอำดและปลอดภัยซึ่ งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปี นี้บริ ษทั ได้ทำโครงกำรแปลงสำธิ ต
“สวนสวยกิ นได้” ที่โรงเรี ยนวัดสำมเรื อนและโรงเรี ยนวัดลำย จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ โดยได้มีกำรติดตำม
โครงกำรอย่ำงต่ อเนื่ องพบว่ำนอกจำกนัก เรี ย นจะมี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำใจในกำรเพำะปลู ก ใส่ ปุ๋ ยเพิ่ ม ขึ้ น แล้ว ยัง
สำมำรถนำควำมรู ้ไปปฏิ บตั ิจริ งในแปลงสำธิ ตที่บริ ษทั ส่ งมอบให้จนได้รับผลผลิตเพียงพอในกำรบริ โภคภำยใน
โรงเรี ยน และยังมีผลผลิตบำงส่ วนเหลื อเพื่อจัดจำหน่ ำย ซึ่ งแต่ละโรงเรี ยนได้นำรำยได้ดงั กล่ำวไปใช้เพื่อเป็ นทุน
หมุนเวียนในโครงกำรให้สำมำรถดำเนิ นงำนได้อย่ำงต่อเนื่ อง และส่ วนหนึ่ งสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกวัตถุดิบในกำร
ปรุ งอำหำรให้แก่โรงเรี ยนอีกด้วย ในอนำคตบริ ษทั มีแผนในกำรพัฒนำขยำยโครงกำรนี้ อย่ำงต่อเนื่องในอีกหลำยๆ
โรงเรี ยนทัว่ ภูมิภำค
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6. การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ นวั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ ากการด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสี ย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เกษตรกรในกำรใช้ปุ๋ยเคมีในด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิ ทธิ ภำพ และ
ลดค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรเพำะปลู ก บริ ษ ัท ร่ ว มมื อ กับ สถำบัน กำรศึ ก ษำชั้น น ำของประเทศหลำยแห่ ง เพื่ อ ด ำเนิ น
โครงกำรวิจยั ทดลองค้นหำสู ตรปุ๋ ยที่เหมำะสมกับพืชเศรษฐกิจและดิ นชนิ ดต่ำงๆ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์จำกผลกำรวิจยั นั้น ผลงำนกำรวิจยั ของบริ ษทั ได้แก่
โครงการวิจัย
1. กำรเปรี ยบเทียบกำรเจริ ญเติบโต และผลผลิตของ
ลำไยนอกฤดูที่ได้รับสู ตรปุ๋ ยสู ตรต่ำงๆ ปี ที่ 3
2. ศึกษำควำมแตกต่ำงกำรเจริ ญเติบโต และผลผลิต
ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อตั รำปุ๋ ยต่ำงกัน ปี ที่ 3
3. ผลของสู ตรปุ๋ ยเคมีที่แตกต่ำงกันต่อกำร
เจริ ญเติบโต และคุณภำพผลผลิตของผักขึ้นฉ่ำยและ
ผักกำดขำวปลี
4. กำรทดสอบประสิ ทธิภำพถุงบรรจุปุ๋ยแบบ
กระดำษ (Slow Release) ในปำล์มน้ ำมัน ยำงพำรำ
และไม้ผล

ร่ วมกับ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ร่ วมกับแปลงเกษตรกรพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โลก
จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี

ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุ นงบประมำณในกำรวิจยั ทั้งหมด โดยผลงำนวิจยั จะถูกเผยแพร่ ให้แก่เกษตรกร
ผูค้ ำ้ ปุ๋ ย และผูส้ นใจทัว่ ไปให้ได้รับ ทรำบ ผ่ำนบทควำมในวำรสำร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” และงำนประชุ ม
เกษตรกรและงำนสัมมนำวิชำกำรต่ำงๆ ทัว่ ทั้งประเทศ
CSR after Process
นอกจำกนี้บริ ษทั ยังได้จดั ทำโครงกำรและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในด้ำน
ต่ำงๆดังต่อไปนี้
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1. โครงการเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคม
- โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่ลูกหลำนเกษตรกรที่เรี ยนดีแต่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็ นคนดีและมีคุณภำพของสังคม รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู ้และควำมประทับใจของเกษตรกร
ต่อตรำสิ นค้ำ “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่ งเสริ มภำพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ต่อสังคม บริ ษทั ได้จดั ทุนกำรศึกษำมอบ
ให้แก่ นักเรี ยนที่ เป็ นบุ ตรหลำนของเกษตรกรที่ ศึกษำในชั้นประถมศึ กษำและมัธยมศึ ก ษำที่ มีผ ลกำรเรี ยนดี แต่
ขำดทุ น ทรั พ ย์ โดยมอบผ่ ำ นโรงเรี ย นทั่ว ทุ ก ภู มิ ภ ำคในประเทศไทย ส ำหรั บ ในปี ที่ ผ่ ำ นมำ บริ ษ ัท ได้ม อบ
ทุนกำรศึกษำเป็ นจำนวนเงินกว่ำ 800,000 บำท
- โครงการเอแม็ท
นอกจำกนี้ บ ริ ษ ทั ยังจัดโครงกำรเอแม็ท ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ส ำมำรถสร้ ำงควำมเพลิ นเพลิ นในกำรเรี ย น
คณิ ตศำสตร์ กระตุ ้นให้เยำวชนไทยสนุ กกับกำรคิ ด และฝึ กปฏิ ภำณไหวพริ บกำรวำงแผน โดยมี พนักงำนจำก
บริ ษทั ที่ผ่ำนกำรฝึ กอบรม เป็ นครู ผูฝ้ ึ กสอนนักเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษำซึ่ งปี นี้ ทำงบริ ษทั ได้จดั
กิจกรรมที่โรงเรี ยนในเขตชุมชนใกล้โรงงำนนครหลวงอีกด้วย
- โครงการสนับสนุนค่ ายข้ าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
บริ ษทั ให้กำรสนับสนุนโครงกำรค่ำยข้ำวภำคกลำง “อนุชนชำวนำไทย : ควำมอยูร่ อดของข้ำวไทย” ซึ่งจัด
ขึ้นโดยมูลนิธิขำ้ วไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดชำวนำรุ่ นใหม่
ที่มีศกั ยภำพสู ง สำมำรถประกอบอำชีพชำวนำให้ดำรงอยูไ่ ด้อย่ำงยัง่ ยืน อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
ในด้ำนกำรเกษตรและเทคโนโลยีต่ำงๆในกำรเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภำพตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรแปรรู ป กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด ทั้งนี้บริ ษทั ได้ให้กำรสนับสนุนโครงกำรนี้ ต่อเนื่ องเป็ น
ประจำทุกปี
-โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสั งคมและสาธารณประโยชน์
บริ ษทั ให้กำรสนับสนุ นมอบปุ๋ ยเคมีให้กบั หน่ วยงำนต่ำงๆที่ตอ้ งกำรนำปุ๋ ยเคมีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิ ตทำง
กำรเกษตรให้แก่ สังคม ชุ มชน หรื องำนสำธำรณประโยชน์ ซึ่ งที่ ผ่ำนมำมี หน่ วยงำนหลำยหน่ วยงำนได้รับกำร
สนับสนุนจำกบริ ษทั อำทิ โรงเรี ยนตำมชนบท และศูนย์กำรุ ณย์ สภำกำชำดไทย ซึ่ งได้นำปุ๋ ยเคมีของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อกิจกรรมทำงสังคมและสำธำรณประโยชน์
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-โครงการสนับสนุนการทากิจกรรมต่ างๆร่ วมกับชุ มชน
กำรที่ บ ริ ษ ัท จะสำมำรถด ำเนิ น งำนอย่ำ งประสบควำมส ำเร็ จได้น้ ัน ต้อ งอำศัย ควำมร่ วมมื อ และแรง
สนับสนุ นจำกชุ มชนรอบข้ำง ซึ่ งในปี นี้ บริ ษทั ได้ให้กำรสนับสนุ นและเข้ำร่ วมกิ จกรรมสัมพันธ์กบั ชุ มชนหลำย
กิจกรรมอำทิ กิ จกรรมทำบุญทอดกฐิ น-ผ้ำป่ ำ กำรสนับสนุ นจัดงำนวันเด็กประจำปี และกิจกรรมทำควำมสะอำด
รอบชุมชนใกล้เคียงโรงงำน
-โครงการจิตอาสั ฒนาชุ มชน
นอกจำกนี้ ยงั มีกิจกรรมที่บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึ งควำมสำคัญในกำรเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรพัฒนำชุ มชนที่อยู่
ใกล้ละแวกโรงงำน ในปี นี้ บริ ษทั ได้จดั ทำโครงกำรจิตอำสำพัฒนำที่ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กวัดคู่สร้ ำง 43 หมู่ 9 ตำบล
ในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จังหวัดสมุ ท รปรำกำร ซึ่ งวัตถุ ป ระสงค์ในกำรท ำโครงกำรนี้ เพื่ อ
ยกระดับคุ ณ ภำพชี วิตด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม และป้ องกันควำมเสี่ ยงอันครอบคลุ ม
หลำยๆด้ำน โดยพนักงำนและทีมช่ำงผูช้ ำนำญกำรเฉพำะทำงจิตอำสำของบริ ษทั ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่ำงๆอำทิ
งำนติดตั้งเครื่ องกรองน้ ำ งำนติดตั้งรำงระบำยน้ ำฝน งำนติดตั้งกันสำดกันแดด-กันฝน งำนซ่ อมแซมไฟฟ้ำและแสง
สว่ำง งำนปรับแต่งภูมิทศั น์ งำนทำสี อำคำร และรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในกำรคัดแยกขยะ
2. โครงการเพื่อประโยชน์ ต่อสิ่ งแวดล้อม
- โครงการสร้ างฝายชะลอนา้
บริ ษทั เล็งเห็ นควำมสำคัญของแหล่งต้นน้ ำของเกษตรกร จึ งจัดทำโครงกำรสร้ ำงฝำยชะลอน้ ำ เพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในกำรฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยำกรน้ ำให้สภำพแวดล้อมกลับคืนสู่ ควำมสมดุ ลสร้ ำงควำมชุ่ มชื้ นให้แก่
ระบบนิเวศ เพื่อเป็ นแหล่งต้นน้ ำของเกษตรกร ป้ องกันน้ ำท่วมจำกแม่น้ ำลำธำร ในฤดูฝน พร้อมสำมำรถกักเก็บน้ ำ
ไว้ใช้งำนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ งในปี นี้บริ ษทั ได้จดั ทำโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำครั้งที่ 2 ณ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกสำม
หลัน่ จังหวัดสระบุ รี โดยมี เจ้ำหน้ำที่ อุทยำนฯ มำมอบควำมรู ้ และคำแนะนำในกำรสร้ ำงฝำยชะลอน้ ำที่ ถูกต้อง
ให้แก่พนักงำน
- โครงการปลูกป่ าชายเลน
กิ จกรรมปลู ก ป่ ำชำยเลน ถื อเป็ นอี ก หนึ่ งกิ จกรรมที่ ท ำงบริ ษ ัท ให้ ค วำมส ำคัญ และจัดขึ้ น ในปี นี้ บ ริ ษ ัท จัด
กิจกรรม “ลุยเลน สร้ำงรักษ์ ปั กกล้ำ” ปี ที่2 ณ บ้ำนแหลมสิ งห์ (ป้ อมพระจุลจอมเกล้ำ) จังหวัดสมุทรปรำกำร โดย
ปลูกป่ ำชำยเลนจำนวน 1,500 ฝัก เพื่อร่ วมอนุ รักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมของพันธุ์
พืช เป็ นที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ ำ และสัตว์บกนำนำชนิ ด นอกจำกนี้ ป่ำชำยเลนยังสำมำรถลดควำมรุ นแรงของคลื่ น
ป้ องกันกำรพังทลำยของดินชำยฝั่ง ช่วยชะลอควำมเร็ วของลม พำยุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ ฝั่งมิให้เกิดควำมเสี ยหำย
อย่ำงรุ นแรงแก่ที่อยูอ่ ำศัยและพื้นที่ทำกินของชำวบ้ำนที่ต้ งั ถิ่นฐำนอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงอีกด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
1. การควบคุมภายใน
บริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำระบบกำรควบคุ มภำยใน
อย่ำงต่อเนื่ อง เนื่ องจำกเป็ นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริ ษทั มีกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ดีและสอดคล้องกับกำร
ดำเนิ น งำนและกำรเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระทบต่ อธุ รกิ จปุ๋ ยเคมี ต ลอดเวลำ โดยบริ ษ ัท มุ่ งเน้น ในกำรสร้ ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่กิจกำรผ่ำนระบบกำรควบคุมที่มีประสิ ทธิ ผลในด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน กำรใช้ทรัพยำกรและ
กำรดู แลรั ก ษำทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท กำรรำยงำนสำรสนเทศทำงกำรเงิ น และกำรปฏิ บ ัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุ รกิจผ่ำนกำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในได้แก่
1.1 โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลระบบ
กำรควบคุ ม ภำยใน รวมถึ งกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรของบริ ษ ทั ให้มี ควำมเหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ
รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรดูแลมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน กำรดู แลรั ก ษำและกำรใช้ท รั พ ย์สิ น เพื่ อป้ องกันมิ ให้ เกิ ดกำรทุ จริ ตหรื อ
ประพฤติ มิช อบ รวมถึ งทบทวนผลกำรประเมิ นระบบกำรควบคุ มภำยในของส ำนักตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้ควำมเห็นและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบ
กำรควบคุมภำยในตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นประจำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง รวมถึ งกำรพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของสำนักตรวจสอบ
ภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ
1.2 กระบวนกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุ ล โดยวำงโครงสร้ ำงให้สำนักตรวจสอบภำยในขึ้ น
ตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ำที่ประเมินและสอบทำนกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงเป็ นอิสระ และดู แลให้แผนกำรตรวจสอบประจำปี เป็ นไปตำมแผนกำร
ตรวจสอบตำมฐำนควำมเสี่ ย ง (Risk-based Audit Planning Approach) และอยู่ ภ ำยใต้ก ำรอนุ ม ัติ ข อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2562......67 /

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนิ นกำร
ตำมแผนกำรตรวจสอบโดยตรงให้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ รวมถึ งกำรนำเสนอรำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยในต่อฝ่ ำยจัดกำรเพื่อรับทรำบผลกำรประเมินโครงกำรตรวจสอบภำยในและข้อเสนอแนะ
ตลอดจนควำมคิดเห็นของผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนิ นกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยใน
นอกจำกนี้สำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ติดตำมกำรดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะที่ระบุใน
รำยงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรติดตำมให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเพื่อรำยงำนควำม
คืบหน้ำกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นระยะ
โดยในปี 2562 สำนักตรวจสอบภำยในได้มีกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน และติดตำมกำร
ดำเนิ นกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในตำมข้อเสนอแนะ รวมถึ งมีกำรเข้ำประเมินระบบควบคุ ม
ภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตำมแผนงำนตรวจสอบประจำปี และมีกำรติดตำมกำรปรับปรุ งระบบกำร
ควบคุ มภำยใน และกระบวนกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึ งได้รำยงำนผลกำรประเมิ นและกำรติดตำมกำร
ปรับปรุ งตำมข้อเสนอแนะที่ได้มีควำมเห็นชอบร่ วมกันเป็ นประจำทุกไตรมำส
1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรประชุ มเพื่อรับทรำบผลกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเป็ น
ประจำทุกไตรมำสผ่ำนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ทำหน้ำที่
ชี้ แจงข้อซักถำมในประเด็น กำรควบคุ มและกระบวนกำรปฏิ บตั ิงำนของบริ ษทั ที่ จำเป็ นต้องได้รับกำร
ทบทวนเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภำพ รวมถึงทำหน้ำที่สั่งกำรให้มีกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในให้
มีควำมเหมำะสมและทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยสรุ ปแล้ว ในปี 2562 ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับ
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและจำกกำรประเมินโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั
มีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
1.4 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบ
งบกำรเงิ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2562 ของบริ ษ ัท ผูส้ อบบัญ ชี ไ ด้ป ฏิ บ ัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ ึ งกำหนดให้ผูส้ อบบัญชี ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ โดยวิธีกำรตรวจสอบที่ เลื อกใช้ข้ ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญของงบกำรเงิน ทำให้เห็ นโอกำสเกิ ดกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด โดยกำรประเมินควำมเสี่ ยง
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ดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชี พิจำรณำกำรควบคุ มภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมที่ควร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
จำกกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่ องของระบบกำรควบคุ มภำยในที่มีผลต่อกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ และไม่ได้ออกรำยงำนข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุ ม
ภำยในของบริ ษทั
2. การบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และมุ่งเน้นที่จะ
เสริ มสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้เกิ ดขึ้นอย่ำงเป็ นรู ปธรรมภำยในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ำองค์กรจะสำมำรถรั บมื อกับ สถำนกำรณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วและมี ควำมไม่แน่ นอน และลด
โอกำสของกำรเกิดควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกปั จจัยเสี่ ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
บริ ษทั ได้นำหลักกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรเชิ ง
บู รณำกำรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มำ
ปรับใช้ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร ผ่ำนกำรกำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ กรอบบริ หำรควำม
เสี่ ยง และโครงสร้ ำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้งในระดับคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ระดับบริ หำร และระดับ
ปฏิ บตั ิกำร โดยบริ ษทั ได้สื่อสำรและส่ งเสริ มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงผ่ำนช่ องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรฝึ กอบรม กำรประชุม ประกำศภำยใน เป็ นต้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Committee)
ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรจำกแต่ละส่ วนงำนของบริ ษทั มีหน้ำที่จดั ทำนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กล
ยุทธ์และหลักเกณฑ์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งติดตำม ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะงำนด้ำนกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงในระดับองค์กร และมีคณะอนุ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management SubCommittee) ท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นบริ ห ำรควำมเสี่ ย งในระดับ หน่ ว ยงำนและระดับ
ปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและมีควำมเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ในด้ำนกำรบริ หำรกำรจัดซื้ อวัตถุ ดิบ กำรผลิ ต และกำรขำยสิ นค้ำที่ถือเป็ นหน่ วยธุ รกิ จหลักซึ่ งมี
ปั จจัยเสี่ ยงต่ำงๆ ตำมสภำวะตลำดปุ๋ ยเคมี บริ ษทั ได้มีก ำรประชุ ม ติ ดตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิดเป็ น
ประจำทุกสัปดำห์เพื่อให้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ตลำดและเศรษฐกิจที่ทำ้ ทำยต่อกำรบรรลุเป้ ำหมำยกำรทำงำน
ภำยใต้กรอบที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั และคณะกรรมกำรบริ ห ำรมี ค วำมเห็ น ว่ำเครื่ องมื อกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
ดังกล่ำว บริ ษทั สำมำรถนำมำใช้เป็ นแนวทำงในกำรวำงแผนรองรับควำมเสี่ ยงได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดย
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งตระหนัก และให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ ปั จจัย เสี่ ย งที่ เข้ำมำกระทบต่ อ กำร
บริ ห ำรธุ รกิ จปุ๋ ยเคมี ที่ เกิ ดขึ้ น ตลอดปี 2562 รวมทั้งกำรติ ดตำมสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ที่ ส ำคัญ ทั้ง ในและ
ต่ำงประเทศเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่ต้ งั ไว้
3. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเห็นชอบให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั แต่งตั้ง นำยไพฑูรย์ อิน
อุทยั ให้ดำรงตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป สำนักตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2550 เพื่อ
ทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผูต้ รวจสอบภำยในในกำรทำหน้ำที่ประเมินและติดตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้มีควำมเพียงพอเหมำะสมตำมลักษณะธุ รกิจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จำรณำเห็ นสมควรแล้วว่ำ นำยไพฑู รย์ อิ น อุ ท ัย เป็ นผูม้ ี คุ ณ วุฒิ ด้ำน
กำรศึกษำ และมีประสบกำรณ์ ดำ้ นกำรตรวจสอบภำยในเพียงพอ โดยปั จจุบนั ถือว่ำเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์
ในงำนตรวจสอบภำยในในธุ รกิ จของบริ ษทั มำกกว่ำ 18 ปี (นับถึงปี 2562) และได้ผ่ำนกำรอบรมในด้ำน
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จ จึงถือว่ำเป็ นผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่ งหัวหน้ำสำนักตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษทั อยูภ่ ำยใต้ดุลยพินิจและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกัน
ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ระบุ ไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบ
กำรเงินประจำปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดในสำระสำคัญดังนี้
1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ผู้เข้ าทารายการ

1. บริ ษทั ทีซีซีซี
เมียนมำร์ จำกัด
(TCCCM)

ลักษณะของรายการ

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

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
156,427,870*
รำคำซื้ อขำยเป็ นไปตำม
รำคำตลำด

602,660*

3.บริ ษทั ได้รับค่ำธรรมเนียมทำง
บริ กำร IT จำก TCCCM
4.บริ ษทั ได้ดอกเบี้ยรับจำก TCCCM

1,177,542*

5.บริ ษทั ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำ
ประกันเงินกูแ้ ละค้ ำประกันค่ำสิ นค้ำ
จำก TCCCM

727,362*

22,957*

ค่ำธรรมเนียมคำนวนจำก
ปริ มำณของสิ นค้ำที่จำหน่ำย
ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของ
บริ ษทั ในอัตรำ 1 ดอลล่ำห์
สหรัฐต่อ 1 ตัน
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นไปตำม
รำคำตลำด
อัตรำดอกเบี้ย LIBOR +1%
ซึ่งเป็ นไปตำมอัตรำตลำด
อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี ตำม
จำนวนสิ นเชื่อเฉลี่ยรำย
ไตรมำสหรื อรำคำสิ นค้ำที่ซ้ื อ
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ผู้เข้ าทารายการ

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
2. บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. 1. บริ ษทั ให้เช่ำพื้นที่บำงส่ วนภำยใน
13,229,310
อัตรำค่ำเช่ำเป็ นรำคำตลำดที่
จำกัด (NIM)
โรงงำนพระประแดงและแก่ NIM
ประเมินโดยบริ ษทั ประเมิน
เพื่อเป็ นที่ต้ งั แท็งก์บรรจุสำรเคมีและ
รำคำอิสระ
ใช้เช่ำท่ำเทียบเรื อเพื่อกำรขนส่ ง
สำรเคมีทำงเรื อ

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

ลักษณะของรายการ

2. บริ ษทั ให้บริ กำรที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ที่ต้ งั แท็งก์บรรจุสำรเคมี เช่น ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ
1. บริ ษทั ได้รับค่ำธรรมเนียมกำร
อนุญำตให้ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ

1,283,120

30,374

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

4. บริ ษทั เมโทรซิส 1. บริ ษทั ได้รับบริ กำรดูแลระบบ
2,215,600
เต็มส์คอร์ ปอเรชัน่
สำรองข้อมูลของบริ ษทั จำก Metro
จำกัด (มหำชน)
Systems
(Metro Systems)
5. Atlas Fertilizer
1. บริ ษทั จำหน่ำยปุ๋ ยเคมีแก่ Atlas
4,549,578
รำคำซื้ อขำยเป็ นไปตำม
Corporation (Atlas)
รำคำตลำด
* มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั และTCCCM เป็ นไปตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
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2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด (NIM) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ผู้เข้ าทารายการ

ลักษณะของรายการ

1. กลุ่ม บริ ษทั
1. Sojitz Group ใช้บริ กำรเก็บรักษำ
โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน่ สิ นค้ำของ NIM
2. บริ ษทั
เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
(Metro Systems)

1. NIM ได้รับบริ กำรดูแลระบบ
สำรองข้อมูลของบริ ษทั จำก
Metro Systems

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
3,690,425
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำ
ตลำดที่ผใู ้ ห้บริ กำรเรี ยกเก็บ
จำกลูกค้ำเป็ นกำรทัว่ ไป
222,000
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำ
ตลำดที่ผใู ้ ห้บริ กำรเรี ยกเก็บ
จำกลูกค้ำทัว่ ไป

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จากัด (MC Agro) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ผู้เข้ าทารายการ

ลักษณะของรายการ

1. กลุ่ม บริ ษทั
1. Mc Agro ซื้ อเคมีเกษตรจำก
โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน่ Sojitz Group โดยเป็ นกำรซื้ อ
ระหว่ำงปี หลำยงวดด้วยกัน

มูลค่ าของรายการ นโยบายการกาหนดราคา/
(บาท)
ความสมเหตุสมผลในการเข้ า
ทารายการ
9,622,067
รำคำซื้ อขำยเป็ นรำคำตลำด

แบบ 56-1 ประจำปี 2562......73 /

รายละเอียดของผู้เกีย่ วข้ องทีเ่ ข้ าทารายการระหว่ างกัน
ชื่ อ
1. บริ ษทั โซจิทซึ
คอร์ ปอเรชัน่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำ ส่ งออก และจัด
จำหน่ำยสิ นค้ำในอุตสำหกรรม
กลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ เครื่ องจักร
พลังงำนและแร่ ธำตุ เคมีภณั ฑ์
และเครื่ องอุปโภค บริ โภค
นำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีใน
ประเทศเมียนมำร์

ความสั มพันธ์ กบั บริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ น้ ร้อยละ
43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริ ษทั

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ น้ อยู่
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว และมีกรรมกำรร่ วมกันคือ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน TCCCM คือ
นำยโค โทจิม่ำ
3. บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด บริ กำรให้เช่ำถังบรรจุสำรเคมี
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ น้ อยู่
(NIM)
ในสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ
มีกรรมกำรร่ วมกันคือ นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรใน NIM คือ นำยสมรัก
ลิขิตเจริ ญพันธ์ และนำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
4. บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิ บริ กำรบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ น้ อยู่
คัล จำกัด (MC Agro)
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว และมีกรรมกำรร่ วมกันคือ
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และ นำยทำคำยูกิ
โทเฮ และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรใน MC Agro คือ นำงมณฑำ
เกษตรศิลป์ ชัย และนำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
2. บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์
จำกัด (TCCCM)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562......74 /

ชื่ อ
5. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน่
(Sojitz Group)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสั มพันธ์ กบั บริษัท
Sojitz Group หมำยถึง บริ ษทั โซจิทสึ คอร์
ปอเรชัน่ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั โดย
ถือหุน้ ร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำระ
แล้วของบริ ษทั และรวมถึงบริ ษทั ในเครื อของ
บริ ษทั โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่
6. บริ ษทั เมโทรซิสเต็มส์
ให้บริ กำรระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ ปอเรชัน่ มีกรรมกำร
(Metro Systems)
ร่ วมกันคือ นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร
7. Atlas Fertilizer
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยในประเทศ มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่คือ Sojitz Corporation
Corporation
ฟิ ลิปปิ นส์
เช่นเดียวกับบริ ษทั
เงื่อนไขและนโยบายราคา
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นธุ รกรรมซึ่ งเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่ งเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุ รกิจปกติและตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป โดยใช้นโยบำยกำรซื้ อขำยและอัตรำกำรกูย้ มื ซึ่ ง
ต่ อ รองกัน ตำมกลไกตลำด สำมำรถเที ย บเคี ย งรำคำและอัต รำดอกเบี้ ยได้ เช่ น เดี ย วกับ กำรท ำธุ ร กรรมกับ
บุคคลภำยนอก สำหรับกรณี ที่ไม่มีรำคำหรื ออัตรำเทียบเคียง บริ ษทั ได้เปรี ยบเทียบรำคำสิ นค้ำหรื อบริ กำรกับรำคำ
ภำยนอกภำยใต้เงื่ อนไขที่เหมือนหรื อคล้ำยคลึ งกัน หรื ออำจใช้รำคำของผูป้ ระเมินอิสระที่ว่ำจ้ำงโดยบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ในกลุ่ม ซึ่ งจะได้มีกำรนำมำเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นเป็ นธุ รกรรมซึ่ งเกิ ดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นไปตำมกำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติและตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป ประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั กล่ำวคือ ในกำรซื้ อ
วัตถุ ดิบ บริ ษทั มัน่ ใจในเรื่ องคุ ณภำพและควำมสม่ ำเสมอในกำรจัดหำวัตถุ ดิบ สำหรั บกำรบริ กำรบริ ษทั ได้รับ
บริ กำรที่สะดวกและรวดเร็ วและจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญในบริ กำรด้ำนนั้นๆ และในส่ วนของกำรค้ ำประกัน เพื่อเพิ่มควำม
คล่องตัวในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
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มาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่ างกัน
ในกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น ได้มีกำรกำหนดอำนำจในกำรดำเนิ นกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดย
ต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ตำมวงเงินที่
กำหนด ซึ่ งกำรกำหนดอำนำจอนุ มตั ิดงั กล่ำวได้มีกำรพิจำรณำทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมคล่องตัวใน
กำรดำเนินงำน รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดกำรรั่วไหลหรื อกำรทุจริ ต
ในกรณี ที่อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมมำตรกำร
และขั้นตอนต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนด ประกำศ และค ำสั่ งที่ คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้กำหนดไว้โดยเคร่ งครัด ทั้งในด้ำนกำรขอ
อนุ มตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้น โดยกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ ง
กรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่เข้ำร่ วมประชุ มและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ในรำยกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในกรณี ที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยง และกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
กำหนด โดยสมำคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่ งประเทศไทยด้วย มำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุ มตั ิ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ ำว จะกระท ำไปบนหลักกำรของควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุ ส มผล ตลอดจนเพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่ เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อดู แลและ
ป้ องกัน กำรเกิ ดควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนบริ ษ ัท จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน ไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุ รกรรมต่ำงๆ ซึ่ งเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในอนำคต ยังคง
เป็ นไปตำมกำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติและตำมเงื่ อนไขกำรค้ำทัว่ ไป อย่ำงไรก็ตำม หำกจะมี รำยกำรระหว่ำงกันของ
บริ ษทั เกิ ดขึ้ นกับบุ คคลที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อมี ส่วนได้เสี ย และ/หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน
บริ ษ ัท ก็ จ ะปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรกำรและขั้น ตอนต่ ำ งๆ ที่ ค ณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
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ส่ วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2560 - 2562
จุดสาคัญทางการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่ อย
2562
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
รำยได้รวม
กำไร(ขำดทุน) ขั้นต้น
กำไร(ขำดทุน) สุทธิ
กำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) *
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
มูลค่ำหุน้ (บำท)
จำนวนหุน้ (พันหุน้ )
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)

8,814,592
8,920,971
1,791,016
939,379
922,294
902,108
885,549
1.58
1.50
11,031,933
1,098,541
9,933,392
9,841,474
3.00
584,714
16.83

หมำยเหตุ : * เงินปั นผลต่อหุน้ จ่ำยจำกผลประกอบกำรในปี ที่ผำ่ นมำ

(หน่วย: 1,000 บำท)
2561

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
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2560 - 2562
รายงานสรุปอัตราส่ วนงบการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่ อย
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2562

2561

2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

เท่ำ

10.48

9.04

7.17

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว

เท่ำ

8.24

6.45

5.37

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ

รอบ

20.88

19.5

15.91

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

17

19

23

อัตรำส่วนหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ

รอบ

3.42

3.66

4.59

ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย

วัน

105.15

98

78

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้

รอบ

34.25

26.16

23.31

ระยะเวลำชำระหนี้

วัน

11

14

15

เงินหมุนเวียน

วัน

112

103

86

อัตรำกำไรขั้นต้น

%

20.32

22.14

26.00

อัตรำกำไรสุทธิ

%

10.34

12.73

16.58

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

9.29

13.65

20.00

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์รวม

%

8.32

11.92

17.17

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร

%

66.34

84.07

121.03

รอบ

0.81

0.94

1.04

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่ำ

0.11

0.12

0.15

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย

เท่ำ

249.87

1,387.15

1,973.73

อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล

%

64.99

60.06

80.79

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
บริ ษทั ขอรำยงำนงบกำรเงินรวมปี 2562 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2562 โดยบริ ษทั สำมำรถ
ทำผลกำไรในส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ได้เป็ นจำนวน 922 ล้ำนบำท ลดลงร้ อยละ 31 หรื อ 409 ล้ำนบำท เมื่ อ
เทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ ซึ่ งทำผลกำไรในส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ได้ 1,331 ล้ำนบำท สำเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลง
เพรำะเกษตรกรมีควำมต้อ งกำรใช้ปุ๋ยเคมีลดลงอันเป็ นผลมำจำกภัยแล้งที่รุนแรงในช่วงระหว่ำงปี 2562 ที่ผ่ำนมำ
จำกที่กล่ำวไปข้ำงต้นส่ งผลให้ผลกำไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั ในปี 2562 ลดลงเป็ น 1.58 บำท จำก 2.28 บำท ในปี 2561
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดำเนินธุ รกิจเป็ นผูน้ ำเข้ำ ผลิต และจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีหลำกหลำยสู ตรเป็ นธุ รกิจหลัก บริ ษทั ยังมีบริ ษทั
ย่อยอีก 3 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั ที.ซี .ซี .ซี . เมียนมำร์ จำกัด ประกอบธุ รกิจนำเข้ำและจำหน่ำยปุ๋ ยเคมีภำยในประเทศ
เมียนมำร์ 2) บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด ประกอบธุ รกิจนำเข้ำและจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เชื้ อ
รำ และศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตร และ 3) บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด ประกอบธุ รกิ จคลังเคมี อุตสำหกรรมชนิ ด
เหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป ผลประกอบกำรของบริ ษทั จะถู ก
วิเครำะห์ในส่ วนธุ รกิจหลักและธุ รกิจอื่นๆ
ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
สื บเนื่ องจำกที่ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤติภยั แล้งที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่ งผลให้รำยได้
และกำลังซื้ อของเกษตรกรลดลงอย่ำงหลี กเลี่ ยงไม่ได้เนื่ องจำกวิกฤติกำรณ์ ดงั กล่ ำวทำให้พ้ืนที่ เพำะปลู กรวมถึ ง
คุณภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง นอกเหนื อจำกนี้ รำคำของพืชไร่ ที่สำคัญ เช่น ข้ำว, อ้อยและยำงพำรำ ไม่
จูงใจพอเพื่อให้เกษตรกรเริ่ มต้นเพำะปลูก ดังนั้นปั จจัยเหล่ำนี้ทำให้ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562 ลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ
เพื่อรับมือกับสภำวะดังกล่ำว บริ ษทั ได้ขยำยประเภทของผลิตภัณฑ์โดยให้ควำมสำคัญไปที่ปุ๋ยสู ตรผลไม้
เพรำะควำมต้องกำรในกำรบริ โภคไม้ผลมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องจำกทั้งในและต่ำงประเทศ อีกทั้งกำรส่ งออกปุ๋ ยเคมี
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่ น ลำว, กัมพูชำ และ พม่ำ ยังเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์สำคัญของบริ ษทั เพื่อทดแทนควำม
ต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่หำยไปจำกตลำดในประเทศ
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ธุรกิจอื่นๆ
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรของทั้งสองธุ รกิ จย่อยไม่มีนัยสำคัญต่อบริ ษทั โดยคิดเป็ นร้ อยละ 4 ของ
รำยได้รวมทั้งหมดในปี 2562
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรของบริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบ
กับปี ที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกภำครัฐได้มีกำรยกเลิกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรเช่น ไกลโฟเซต
รำยได้จำกกำรบริ กำรของบริ ษ ทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 4 เมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่ำนมำ
เนื่องจำกมีปริ มำณกำรเช่ำคลังเก็บสำรเคมีนอ้ ยลง
นโยบายและกลยุทธ์
บริ ษทั ยึดมัน่ ในกลยุทธ์หลัก คือ 1) ส่ งมอบสิ นค้ำที่มีคุณภำพสู งให้กบั เกษตรกรอย่ำงอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อ
ผลผลิ ตและคุ ณ ภำพที่ ดีในกำรทำกำรเกษตร 2) ให้ก ำรบริ กำรที่ ยอดเยี่ยมตำมควำมต้องกำรของลู ก ค้ำ และ 3)
ควบคุ ม กำรผลิ ตและสิ น ค้ำคลงคลังให้อยู่ในปริ ม ำณที่ เหมำะสมเพื่ อให้ก ำรประกอบธุ รกิ จสร้ ำงรำยได้สู งสุ ด
นอกเหนื อจำกนี้ บริ ษทั ยังได้รับ “รำงวัลอุตสำหกรรมสี เขียวระดับ 4” ซึ่ งบริ ษทั ได้รับมอบในฐำนะที่สร้ำงระบบ
กำรผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมรวมถึ งปลู ก ฝั งจิ ตส ำนึ ก ให้ แก่ พ นัก งำนในกำรค ำนึ งถึ งควำมส ำคัญ ต่ อกำร
ปกป้ องสิ่ งแวดล้อม โดยท้ำยที่สุดบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นสมำชิกที่ดีในชุมชนท้องถิ่น
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั มุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีที่ล้ ำสมัยมำเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตและสร้ำง
คุณค่ำที่แตกต่ำงให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนำกำรบริ กำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้มำก
ที่สุด
นโยบายทางบัญชี
บริ ษทั ใช้กำรปิ ดงบกำรเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี เป็ นปี บัญชีปฎิทิน
และกำรนำเสนองบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) และตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีนโยบำยทำงบัญชี ที่สำคัญคือ มีกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อมีกำรโอนอำนำจ
กำรควบคุ มสิ นค้ำให้กบั ลู กค้ำเสร็ จสิ้ นแล้ว สิ นค้ำคงเหลื อแสดงตำมรำคำทุ นหรื อมู ลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ในส่ วนรำคำทุนคำนวนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ ง คือ บริ ษทั เอ็มซี
อะโกร-เคมิคลั จำกัด ซึ่ งรำคำทุนคำนวณโดยใช้วธิ ี เข้ำก่อน-ออกก่อน
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ผลการดาเนินงาน
1. ภาพรวมผลการดาเนินงาน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เปรี ยบเทียบกับงบกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขนต้
ั้ น
รายได้อน
ื่
้ า
กาไรก่อนค่าใชจ
่ ย
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยในการขายและบริหาร
้ า
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใชจ
่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
้ า
กาไรก่อนค่าใชจ
่ ยภาษีเงินได้
้ า
ค่าใชจ
่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหร ับปี
การแบ่งปันกาไรส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
กาไรเบ็ ดเสร็ จรวมส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

ปี

2561
10,322
(8,036)
2,286
135
2,421
(715)
1,706
(2)
1,704
(354)
1,350
1,331
1,330

เปลียนแปลง
่

2562
8,815
(7,024)
1,791
106
1,897
(704)
1,193
(5)
1,188
(249)
939
922
886

%
(15)
(13)
(22)
(21)
(22)
(2)
(30)
158
(30)
(30)
(30)
(31)
(33)

2. รายได้ จากการขายและบริการ

ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ในปี 2562 บริ ษ ทั สำมำรถสร้ ำงรำยได้จำกำรขำยปุ๋ ยเคมี ท้ งั สิ น 8,442 ล้ำนบำท ลดลง 1,414 ล้ำนบำท
หรื อร้ อยละ 14 จำกปี 2561 สำเหตุหลักที่รำยได้จำกกำรขำยลดลงเนื่ องจำกเกษตรกรมีควำมต้องกำรใช้ปุ๋ ยเคมี
น้อยลงเพรำะได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งอย่ำงรุ นแรง
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ปุ๋ ยเคมีที่บริ ษทั จำหน่ำยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีป้ ั นเม็ดที่ผำ่ นกรรมวิธีกำรผลิตของบริ ษทั เอง
และปุ๋ ยเคมีนำเข้ำ-บรรจุ โดยในปี 2562 บริ ษ ทั สำมำรถสร้ ำงรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ ยเคมี ป้ ั นเม็ด 6,046 ล้ำนบำท
ลดลงเป็ นจำนวน 1,073 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 15 จำกปี 2561 ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ ยเคมี
นำเข้ำ-บรรจุ 2,396 ล้ำนบำท ลดลงเป็ นจำนวน 341 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 12 จำกปี 2561
รายได้ รวมจากธุรกิจอื่นๆ
โดยทัว่ ไป รำยได้จำกธุ รกิจอื่นมำจำกกำรจัดจำหน่ำยสำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรู พืชที่ใช้ในกำรเกษตรและ
บริ ก ำรคลังเคมี อุตสำหกรรมชนิ ดเหลวที่ ใช้ในโรงงำนอุ ตสำหกรรมทัว่ ไป ซึ่ งรำยได้จำกธุ รกิ จย่อยในปี 2562
เหล่ำนี้ มีจำนวน 373 ล้ำนบำท ลดลง 93 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรำยได้จำนวน 466 ล้ำนบำท ในปี
2561
3. ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2562 บริ ษทั มีตน้ ทุนขำยและบริ กำรลดลงจำก 8,036 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็ น 7,024 ล้ำนบำท หรื อ
ลดลงร้อยละ 13 ซึ่ งกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรลดลงของยอดขำย
4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรลดลงร้อยละ 2 จำก 715 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็ น 704 ล้ำนบำท
ในปี 2562 กำรลดลงเกิ ดจำกที่ บริ ษทั พยำยำมควบคุ มค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรตลำดและรำยกำรสนับสนุ นกำรขำย
อย่ำงเต็มที่ โดยคิดแคมเปญกำรขำยให้เหมำะสมกับแต่ละพื้นที่
5. การวิเคราะห์ ความสามารถในการหากาไร
รายการ

กำไรขัน
้ ต ้น (ล ้ำนบำท)
กำไร-สว่ นทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ (ล ้ำนบำท)
กำไรต่อหุ ้น (บำท)

ปี

2561
2,286
1,331
2.28

เปลียนแปลง
่

2562
1,791
922
1.58

%

(22)
(31)
(31)
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ปี 2562 บริ ษทั มีกำไรขั้นต้น 1,791 ล้ำนบำท ลดลง 495 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 22 จำก 2,286 ล้ำนบำท ใน
ปี 2561 กำรลดลงของกำไรขั้นต้นเป็ นผลจำกควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง นอกเหนื อจำกนี้ ยอดขำยที่ลดลงยัง
ส่ งผลให้ตน้ ทุ นคงที่ ในปริ มำณกำรขำยต่อหน่ วยเพิ่มขึ้น ซึ่ งทำให้อตั รำกำไรขั้นต้นลดลงจำก 22.1% ในปี 2561
เป็ น 20.3% ในปี 2562

สำหรับกำไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ปี 2562 บริ ษทั มีกำไร 922 ล้ำนบำท ลดลง 409 ล้ำนบำทหรื อร้อย
ละ 31 จำกปี 2561 (1,331 ล้ำนบำท) อีกทั้งทำให้ผลกำไรต่อหุ ้นลดลงจำก 2.28 บำทต่อหุ ้น ในปี 2561 มำเป็ น 1.58
บำทต่อหุ น้ ในปี 2562
จำกกำรที่ ก ำไรสุ ท ธิ ล ดลงส่ งผลให้ท้ งั อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้ น (ROE) และ อัตรำผลตอบแทนจำก
สิ นทรัพย์รวม (ROA) ของปี 2562 ปรับตัวลงเหลือ 9.3% จำก 13.6% ในปี 2561 และ 8.3% จำก 11.9% ในปี 2561
ตำมลำดับ ถึงแม้ประสบปั ญหำหลำยประกำร บริ ษทั ได้พยำยำมอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถที่จะรักษำควำมสำมำรถใน
กำรหำกำไรเพื่อตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ และใช้สินทรัพย์ในกำรดำเนิ นงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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การวิเคราะห์ สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน
สว่ นประกอบหลักของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
รายการ
รวมสินทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
รวมส่วนของผู ้ถือหุน้
้ ินและส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ อหุน
้

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

ล ้ำนบำท

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

76
24
100
9
2
89
100

31 ธันวำคม 2562
ล ้ำนบำท

8,498
2,534
11,032
811
288
9,933
11,032

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

77
23
100
7
3
90
100

2. รายละเอียดสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมลดลงเพียงเล็กน้อยจำก 11,127 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็ น
11,032 ล้ำนบำท หรื อลดลงน้อยกว่ำร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดประกอบดังนี้
รายการ
เงินสดและรำยกำรเทีย บเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนีก
้ ำรค ้ำและลูกหนีห
้ มุนเวีย นอืน
่
สินค ้ำคงเหลือ
รวมสินทรั พย์

31 ธ ันวาคม 2561

31 ธ ันวาคม 2562

เปลียนแปลง
่

ล้านบาท

ล้านบาท

%

5,517
175
419
2,347
11,127

3,507
2,675
559
1,756
11,032

(36)
1,426
33
(25)
(1)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงร้อยละ 36 เกิ ดจำกควำมตั้งใจของบริ ษทั ที่นำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว
ไปลงทุ นในบัญชี เงิ นฝำกประจำที่มีอำยุต้ งั แต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ สูงขึ้น ซึ่ งสะท้อนให้เห็ น
จำกกำรเพิ่ มขึ้ นอย่ำงมี นัยสำคัญของเงิ นลงทุ นชั่วครำวจำก 175 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็ น 2,675 ล้ำนบำท ในปี
2562 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เนื่ องจำกบริ ษทั พยำยำมผ่อนปรนนโยบำยกำรชำระ
เงินให้กบั ลูกค้ำในช่วงสถำนกำรณ์ ตลำดที่ยำกลำบำก ในขณะเดียวกันปริ มำณสิ นค้ำลงเหลือลดลงร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้ำเพรำะบริ ษทั พยำยำมควบคุมและปรับปริ มำณสิ นค้ำคงเหลือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใน
ตลำด
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เงินลงทุน ค่ าความนิยม และการด้ อยค่ า
บริ ษ ัท มี สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนส่ วนใหญ่ คื อ ค่ ำสิ ท ธิ ก ำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ ซึ่ งบริ ษ ทั ได้ว่ำจ้ำงผู ้
ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมสำหรับค่ำสิ ทธิ ในกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวข้ำงต้นเพื่อให้
เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ล งวัน ที่ 30 เมษำยน 2547 เรื่ อ ง
ควำมเห็ นเกี่ ยวกับกำรบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตำมรำยงำนของผูป้ ระเมินอิสระเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563
และวันที่ 21 มกรำคม 2562 ผลของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมค่ำสิ ทธิ ดงั กล่ำว ณ วันที่ 2 มกรำคม 2563 และ
วันที่ 2 มกรำคม 2562 ตำมลำดับ มีมูลค่ำยุติธรรมสู งกว่ำรำคำตำมบัญชี
ส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ยอดขำยที่ เกิ ดจำกเครื่ องหมำยกำรค้ำนี้ คิ ดเป็ น
ประมำณร้อยละ 95 และ 97 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมดของบริ ษทั ตำมลำดับ
3. หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 1,099 ล้ำนบำท ลดลง 102 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 9 จำกสิ้ นปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นจำนวน 9,933 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7 ล้ำนบำท
หรื อร้อยละ 0.07 จำกสิ้ นปี 2561
4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด
ในปี 2562 กำรบริ หำรสภำพคล่องของบริ ษทั มี
กำรพัฒนำขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั โดยสะท้อนให้เห็น
จำกอัตรำส่ วนสภำพคล่องที่เพิ่มขึ้นเป็ น 10.5 เท่ำ
จำก 9 เท่ำ ในปี 2561 และอัตรำส่ วนสภำพคล่อง
หมุนเร็ วที่เพิ่มขึ้นเป็ น 8.2 เท่ำ จำก 6.5 เท่ำ ในปี
2561 กำรเพิ่มขึ้นข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั มี
ประสิ ทธิ ภำพในกำรจัดกำรภำระผูกพันระยะสั้นเพิ่ม
มำกขึ้นโดยสำมำรถควบคุมสิ นทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนได้ในระดับที่เหมำะสม
ในส่ วนของกระแสเงิ นสด กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้นจำก 1,360 ล้ำนบำทในปี
2561 เป็ น 1,410 ล้ำ นบำท หรื อ 4% ในปี 2562 สำเหตุ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จำกกำรควบคุ ม ปริ ม ำณสิ น ค้ำ คงเหลื อ ที่
เคร่ งครัดของบริ ษทั
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ขณะเดี ยวกัน กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหำเงิ นลดลงร้ อยละ 27 จำก 1,165 ล้ำนบำท ในปี 2561
เป็ น 852 ล้ำนบำทในปี 2562 เนื่ องจำกบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นน้อยลงจำก 2.00 บำทต่อหุ ้น ในปี 2561
(จัดสรรจำกกำไรสุ ทธิ ปี 2560) เป็ น 1.50 บำทต่อหุ น้ ในปี 2562 (จัดสรรจำกกำไรสุ ทธิ ปี 2561)
กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ ที่ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ นในปี 2562 เป็ นจำนวน 2,565 ล้ำนบำท ในขณะที่บริ ษ ทั ได้รับ
กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมลงทุ นเป็ นจำนวน 644 ล้ำนบำทในปี 2561 กำรเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น 3,209 ล้ำนบำท
เป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษทั ได้ลงทุนในบัญชีเงินฝำกประจำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
แนวโน้ มสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2563
เศรษฐกิ จ โลกในปี 2563 ถู ก คำดกำรณ์ ว่ำ ยัง คงทรงตัว ถึ ง แม้ว่ำ สภำพแวดล้อ มทำงเศรษฐกิ จ โลกมี
แนวโน้มดี ข้ ึ นเพรำะสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรั ฐอเมริ กำกับจี นเริ่ มบรรเทำลง รวมถึ งทิ ศทำงของอังกฤษ
หลังจำกออกจำกกำรเป็ นสมำชิ กสหภำพยุโรปมีควำมชัดเจนมำกขึ้น แต่สภำวะเศรษฐกิจที่ทรุ ดตัวลงของจีนและ
ตลำดเกิ ดใหม่ต่ำงๆอำจส่ งผลกระทบในทำงลบต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นอกเหนื อจำกนี้ ควำมเสี่ ยงด้ำนภู มิ
รัฐศำสตร์ ในตะวันออกกลำงและกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรน่ำอำจขัดขวำงกำรพัฒนำของเศรษฐกิจโลกได้
เศรษฐกิ จไทยในปี 2562 มีแนวโน้มจะเติบโตในอัตรำที่ช้ำลงเพรำะสภำวะเศรษฐกิ จของประเทศคู่คำ้ ที่
สำคัญอำจส่ งผลให้เกิดควำมซบเซำในภำคกำรส่ งออก ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติถูกคำดหมำยว่ำจะ
มี ป ริ มำณน้อยลง นอกเหนื อจำกนี้ ภำคกำรบริ โภคและกำรลงทุ นภำคเอกชนยังไม่ มี สัญ ญำนว่ำจะดี ข้ ึ น ดังนั้น
เศรษฐกิจภำยในประเทศจะต้องพึ่งพำกำรใช้จ่ำยหรื อกำรลงทุนจำกรัฐบำล
สำหรับเศรษฐกิจภำคกำรเกษตรในปี 2563 กำรฟื้ นตัวไม่ได้ถูกคำดหวังมำกนักเนื่ องจำกผลกระทบจำกภัย
แล้ง และปริ ม ำณแหล่ ง น้ ำถู ก คำดกำรณ์ ว่ำจะอยู่ในระดับ เดี ยวกัน กับ ปี ที่ ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ ดี รำคำผลผลิ ตทำง
กำรเกษตรและกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินของรัฐบำลจะเป็ นปั จจัยหลักที่กระตุน้ ให้เกษตรกรตัดสิ นใจเพำะปลูก
ดังนั้นควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆของปั จจัยเหล่ำนี้ จะได้รับกำรจับตำมองอย่ำงใกล้ชิดเนื่ องจำกมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมี
นอกเหนื อจำกนี้ ปั จจัยภำยนอกเช่น ภำวะกำรแข่งขันในตลำดปุ๋ ยเคมีและควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
จะมีบทบำทสำคัญต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็ นที่ทีมผูบ้ ริ หำรต้องทบทวนและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ ต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อสร้ ำงกลยุทธ์ที่สำมำรถตอบสนองต่อแต่ละปั จจัยและทำให้บริ ษทั สำมำรถ
แข่งขันในอุตสำกรรมได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้ แล้วด้วยควำมระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถู กต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิดหรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิ นและข้อมู ล ทำงกำรเงิ นที่ ส รุ ป มำในแบบแสดงรำยกำรข้อมู ล ประจำปี ได้
แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
ส่ วนที่เป็ นสำระสำคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุ มภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบ
ดังกล่ำวและบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั แล้วซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุ มภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่ มิชอบที่ อำจมี ผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุ ดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ นายทาคายูกิ โทเฮ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่ อกำกับเอกสำรนี้ ไว้ทุกหน้ำด้วย หำก
เอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่ อของ นายทาคายูกิ โทเฮ กำกับไว้ บริ ษทั จะถื อว่ำไม่ใช่ ขอ้ มู ลที่บริ ษทั ได้รับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ-นำมสกุล
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
กรรมการ
1)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยโทชิ อำกิ มิยำเบะ อำยุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor’s Degree in Commerce from Doshisha University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2558 - 2560
Deputy General Director of Sojitz Vietnam Company Ltd.
2560 - 2561
DCOO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
2561 - ปัจจุบนั
COO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
Director of Hanshin silo Co., Ltd.
Director of Atlas Fertilizer Corporation
Director of The Pan Group Joint Stock Company
2562 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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2)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยโยชิ ฮิโระ ทำมูระ อำยุ 61 ปี ดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ซึ่ ง
เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor Degree of Economics from Shija University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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 อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ 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 / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยทำคำยูกิ โทเฮ อำยุ 47 ปี ดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ซึ่ ง
เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2562 และเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University
- CFO Professional Development Program 5/2019 จัดอบรมโดยสมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- CFO Orientation course 2020 จัดอบรมโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2558 - 2560
Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2560 - 2561
General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz
Corporation
2561 - 2562
Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
2562 - ปัจจุบนั

-

กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ 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 / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยจิ โร่ นิ ชิยำม่ำ อำยุ 45 ปี ดำรงตำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและกรรมกำรผูช้ ่ วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ ซึ่ งเป็ น
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2555 - 2557
Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2557 - ปัจจุบนั
กรรมกำรผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่และเจ้ำหน้ำที่บริ หำร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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5)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำงสำวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิ์ อำยุ 49 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต จำก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
- หลักสู ตร Director Certificate Program รุ่ น 198/2014 สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Certificate Program รุ่ น 199/2015 สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board that Make Difference รุ่ น 1/2016 สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Board Matters and Trends รหัส 4/2017 สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2553 - ปัจจุบนั
Vice President ผูจ้ ดั กำรธุ รกิจสัมพันธ์ ธุ รกิจเคมีภณั ฑ์ ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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6)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร อำยุ 77 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรกเมื่อวันที่ 29
มีนำคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์ บณั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00 % (ตนเอง 5,000 หุ น้ / คู่สมรส 4,285 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2526 - ปัจจุบนั
รองประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
2527 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด
2529 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
2530 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บริ ษทั บำงกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จำกัด
2531 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2531 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั โปลิเมอส์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
1. กรรมกำร บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. ประธำนกรรมกำร บริ ษทั ยูไนเต็ดฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
2. รองประธำนกรรมกำร บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
3. กรรมกำร บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนำ จำกัด
4. กรรมกำร บริ ษทั บำงกอก อินดัสเทรี ยล แก๊ส จำกัด
5. ประธำนกรรมกำร บริ ษทั โปลิเมอส์ มำร์ เก็ตติง้ 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 / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล อำยุ 69 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยอำลิกำร์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
- หลักสู ตร Director Certificate Program รุ่ น 227/2016 สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร Board Matters and Trends รุ่ น 3/2017 สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2555 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ 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
กำรซื้อขำยวัตถุดิบ สิ นค้ำ บริ กำร กำรยืม กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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8)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยโอภำส ศรี พ รกิ จขจร อำยุ 51 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี กำรบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
- ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญำต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกำศนียบัตรสำกลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA)
- ผูต้ รวจสอบผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรเงินรับอนุญำตสำกล (CFSA)
- หลักสู ตร Director Certification Program 2010, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Audit Committee Program 2011, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD) 8/2018, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2549 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บริ ษทั ไมดำส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
2556 - 2557
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั บีดีโอ จำกัด
2557 - 2558
หุ น้ ส่ วนอำวุโส บริ ษทั ไทยอินโฟร์ จำกัด
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การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั ไมดำส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในปั จจุบนั 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
กำรซื้อขำยวัตถุดิบ สิ นค้ำ บริ กำร กำรยืม กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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9)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช อำยุ 69 ปี ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิ งหำคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
- หลักสู ตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสู ตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Certificate Program 141/2011, สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2543 - ปัจจุบนั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เจ.เอ็น.อำร์ จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เค.เอ.ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เจ.เอ็น.อำร์ จำกัด
2. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เค.เอ.ที อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
2 บริ ษทั

ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในปั จจุบนั 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
กำรซื้อขำยวัตถุดิบ สิ นค้ำ บริ กำร กำรยืม กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ผู้บริหาร
1)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยเรี ย วซุ เกะ โฮริ อำยุ 40 ปี ด ำรงตำแหน่ งเจ้ำ หน้ำที่ บ ริ ห ำรและผู ช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำน
วำงแผนองค์กร / ด้ำนบริ หำร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University
- Master Degree of Business Administration from HEC Paris
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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 อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ 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
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2)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยโค โทจิม่ำ อำยุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำขำย่ำงกุ้ง
โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2556 – 2558
General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept.,
Sojitz Corporation
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป

2558

สำขำย่ำงกุง้ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
2558 – ปัจจุบนั

-

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

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี
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3)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย อำยุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี ศิลปศำสตร์บณั ฑิต สำขำภำษำอังกฤษ จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2554 – ปัจจุบนั
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ทรัพยำกรมนุษย์
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี
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4)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยสมรัก ลิ ขิตเจริ ญพันธ์ อำยุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ งเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ด้ำนกำรผลิต โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณั ฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยมหิดล
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00 % (ตนเอง13,600 หุน้ / คู่สมรส 2,000 หุน้ )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2555 – ปัจจุบนั
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำนกำรผลิต
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1. กรรมกำร บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
1 บริ ษทั
ไม่มี
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5)
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยวัช ระ ปิ งสุ ท ธิ ว งศ์ อำยุ 62 ปี ด ำรงต ำแหน่ ง เจ้ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรและผู ช้ ่ ว ยกรรมกำรผู จ้ ัด กำรใหญ่
ด้ำนธรุ กรรมกำรค้ำ / สำยงำนกำรตลำดวิจยั และพัฒนำ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์ บณ
ั ฑิต (เกษตรศำสตร์ ) สำขำวิชำเอกกีฎวิทยำ จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2555 – ปัจจุบนั
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ด้ำนธรุ กรรมกำรค้ำ /
สำยงำนกำรตลำดวิจยั และพัฒนำ บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ของบริษัท
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำงสุ นี ย ์ หล่ อ รุ่ ง โรจน์ อำยุ 43 ปี ด ำรงต ำแหน่ ง ผู จ้ ดั กำรทั่ว ไปสำยงำนบัญ ชี ได้รับ แต่ ง ตั้ง เมื่ อ วัน ที่
1 ตุลำคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี บัญชี จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์ บณั ฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 7405
- หลักสู ตรเตรี ยมรับมือกำรตรวจสอบภำษีกรณี โอนทรัพย์สิน กำไรระหว่ำงนิ ติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์
กันเพื่อหลีกเลี่ยงภำษี ปี 2561, บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนำธรรมนิ ติ จำกัด (6 ชัว่ โมง)
- หลักสู ตร Sale Promotion กับผลกระทบมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินเรื่ องรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับ
ลูกค้ำ ปี 2561, บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนำธรรมนิ ติ จำกัด (6 ชัว่ โมง)
- หลักสู ตรเตรี ยมพร้อมกับกระบวนกำรทำงำนอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียคุ ดิจิตอล ปี 2561, บริ ษทั
ฝึ กอบรมและสัมมนำธรรมนิ ติ จำกัด (7 ชัว่ โมง)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2555 – 2560
ผูจ้ ดั กำรสำยงำนบัญชี บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
2560 – ปัจจุบนั

-

ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปสำยงำนบัญชี บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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เลขานุการบริษัท
ชื่ อ-สกุล / อายุ / ตาแหน่ ง / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นำยพชระ วรรธนวินิจ อำยุ 44 ปี ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริ ษทั ได้รับแต่งตั้งเมื่ อวันที่ 14 กุมภำพันธ์
2554
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์บณั ฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท นิติศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยซิดนีย ์ ประเทศออสเตเลีย
- หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงำนเลขำนุกำรบริ ษทั รุ่ นที่ 23 โดยชมรมเลขำนุกำรบริ ษทั ไทย
สมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2554 – ปั จจุบนั
เลขำนุกำรบริ ษทั บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่านมา
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในธุ รกิจอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:
:

กำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขำนุ ก ำรของบริ ษ ั ท จะต้อ งปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมที่ ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิ งหำคม 2551
ด้วยควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมระมัด ระวัง และควำมซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต รวมทั้ง ต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฎหมำยของ
เลขำนุกำรบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมกำร
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษทั
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และจัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมี
ส่ วนได้เสี ยตำมมำตรำ 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
- ติดต่อประสำนงำนกับหน่ วยงำนภำยในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั และมติที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น และรำยงำนสำรสนเทศต่ อ หน่ วยงำนที่ ก ำกับ ดู แลและสำธำรณชนให้ ถู ก ต้องครบถ้วนตำม
กฎหมำย
- จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
- หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั
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การดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ที่

รายนาม

TCCC
1

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

นำยเคียวซุ เกะ ซำซำกิ*
นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ**
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ
นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ***
นำยทำคำยูกิ โทเฮ****
นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ
นำงสำวกนกพร อังสุ นทรสฤษดิ์
นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร
นำยสุ วฒั น์ สื บสันติกุล
นำยโอภำส ศรี พรกิจขจร
นำยเกษมศักดิ์ มัสยวำณิ ช
นำยเรี ยวซุเกะ โฮริ
นำยวัชระ ปิ งสุ ทธิวงศ์
นำยสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์
นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ ชัย
นำยโค โทจิม่ำ

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

X
/
/

บริษัทย่อย
2

3

X

X

บริษัทร่ วม
4

/
/
/

/

/

/

/

/
/
+

* นำยเคียวซุเกะ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
** นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
*** นำยชิเกะซึ กุ ฟุคุดะ ได้พน้ จำกตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
**** นำยทำคำยูกิ โทเฮ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ตั้งแต่วนั ที่ 28 มีนำคม 2562
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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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ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูม้ ีอำนำจควบคุ มท่ำนใดเคยถู กลงโทษ เนื่ องจำกกำรกระทำควำมผิดใดๆ
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ พระรำชบัญญัติสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ.
2546
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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

นำยสุ วชิ สุ วรุ จิพร
นำยวรพันธ์ เหลืองทองดี
นำยศุภกร รัตนสงวนวงศ์

/
+
/
/
/
/
/
X
/

นำยสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

นำยสมรัก ลิขิตเจริ ญพันธ์
นำยโทโมฮำรุ ซึ รุดะ
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

แบบ 56-1 ประจำปี 2562.....109/

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

บริ ษทั ได้แต่งตั้งนำยไพฑูรย์ อินอุทยั เข้ำปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป สำนักตรวจสอบภำยใน เพื่อ
ทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คุณวุฒิดำ้ นกำรศึกษำ:

ปริ ญญำบัณฑิตและมหำบัณฑิตด้ำนกำรบริ หำรธุ รกิจ ด้ำนกำรเงิน
จำกมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรกำกับดูแลกิจกำร
จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ
จำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์

ประสบกำรณ์ในงำน :

มีประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในเป็ นเวลำ 20 ปี โดย
เป็ นประสบกำรณ์ตรวจสอบในธุ รกิจปุ๋ ยเคมีเป็ นระยะ เวลำ 18 ปี และ
งำนให้คำปรึ กษำและวิทยำกรบรรยำยพิเศษด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรสื่ อสำรองค์กำร

กำรฝึ กอบรม :

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

