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ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีมำเป็นเวลำยำวนำน รัฐบำล
ไทยโดยกระทรวงกำรคลังได้ร่วมทุนกบัภำคเอกชน อนัประกอบด้วยบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกัด และบริษัท  
โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ (เดิมคือ บริษทั นิชโช อิวำย คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั)  และบริษทั เซ็นทรัลกล๊ำส จ ำกดั (ปัจจุบนั
เป็นท่ีปรึกษำทำงวชิำกำรและเทคนิคของบริษทั) ประเทศญ่ีปุ่น ก่อตั้งบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั ข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 
มีนำคม 2516 ดว้ยเงินทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 120 ลำ้นบำท ซ่ึงต่อมำบริษทัไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือเดือนตุลำคม 2534 ดว้ยทุนจดทะเบียน 700 ลำ้นบำท และในปี 2536 บริษทั ไดแ้ปลงสภำพ
เป็น “บริษทัมหำชน”  

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

 
 1.1 วสัิยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

วสัิยทัศน์ : ที่หน่ึงในใจเกษตรกร 
“เรำมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นทำงเลือกอนัดบัแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยกำรส่งมอบ

ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก” 
พนัธกจิ 
1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆใหก้บัเกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละกำร

บริกำรท่ีเหนือกวำ่ ซ่ึงจะถูกคิดคน้และพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มผลผลิตในกำรเพำะปลูก กำรบริกำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยงัเกษตรกรทัว่ทั้งภูมิภำคอำเซียน และจะขยำยรูปแบบเพิ่มข้ึนอีกเพื่อยกระดบัห่วงโซ่มูลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

2. พฒันาคนของเรา 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคนของเรำโดยกำรใหโ้อกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ี

พนกังำนช่วยกนัส่งเสริมใหเ้ติบโตไปพร้อมกนั เรำจะพฒันำองคก์รของเรำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อรับมือกบักำร
เปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 

 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562.....2 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
3. เอาใจใส่ต่อสังคม 
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะท ำใหก้ระบวนกำรทำงธุรกิจของเรำเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีควำมย ัง่ยนื และ

สร้ำงอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยกำรน ำเอำแนวคิดกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืมำใช้
ร่วมกบักำรด ำเนินธุรกิจของเรำ 

  
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
 
บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในปี 2562 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
   

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 บริษทัไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือต้องพึ่ งพิงทำงกำรเงิน ทำงเทคนิค กำรจดัหำวตัถุดิบ กำรใช้ตรำสินค้ำ
ร่วมกนั  หรือตอ้งแข่งขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 51.00% 49.00% 99.99% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้และการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท 
 

โครงสร้ำงรำยไดแ้ละกำรถือหุน้ (ณ 31 ธนัวำคม 2562) 
          (หน่วย :  ลา้นบาท) 

 ช่ือบริษทั ก่อตั้งแม่ือ ประเภท
กิจการ 

% การถือ
หุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน 

เรียก
ช าระ 

2562 2561 2560 

       รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี 
จ ากดั (มหาชน) 

6 มีนาคม 
2516 

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

             

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม            

1 บริษทั เอ็มซี อะโกร- เคมิ
คลั จ  ากดั 

22 มกราคม 
2531 

โรงงานผสม
และบรรจุ 

99.99 50 50 261.05 2.86 411.03 3.52 411.03 3.52 

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

2517 

คลงัสินคา้เคมี
เหลว 

51.00 125 125 118.51 1.30 121.95 1.13 121.27 1.04 

3 บริษทั เซ็นทราปิค 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

16 มกราคม 
2518 

ซ้ือขาย  49.00 200 200 1.01 0.01 0.91 0.01 0.92 0.01 

4 บริษทั ทีซีซีซี เมียนมาร์ 
จ  ากดั 

3 ตุลาคม 
2559 

น าเขา้ปุ๋ยเคมี 99.99 $      12.5* $12.5* 316.44 3.47 185.29 1.72 1.01 0.01 

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

 หมายเหตุ     *ดอลล่าร์สหรัฐ         

 
 2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
  2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
 

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

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

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

ในส่วนกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ ห้องปฏิบติักำรทั้งสองโรงงำนของบริษทัได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025:2017 ซ่ึงมัน่ใจไดว้่ำค่ำธำตุอำหำรของปุ๋ยเคมี มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
นอกจำกนั้นทั้งสองโรงงำนของบริษทัยงัไดรั้บกำรรับรองให้เป็นห้องปฏิบติักำรท่ีสำมำรถตรวจวิเครำะห์ปุ๋ยเคมี
ส ำหรับข้ึนทะเบียนกรมวิชำกำรเกษตร และยงัให้บริกำรวิเครำะห์ค่ำธำตุอำหำรของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงำนหรือ
บุคคลภำยนอกดว้ย 

ส ำหรับโรงงำนผลิตปุ๋ยเคมีทั้ ง 2 แห่ง ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 มำตรฐำน
ระบบบริหำรงำนคุณภำพโรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้ำพลังงำนร่วมมำตรฐำน ISO 
14001:2015 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีว 
อนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้ งได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงอุตสำหกรรมให้เป็นอุตสำหกรรมสีเขียว 
“วฒันธรรมสีเขียว” ระดับ 4 ซ่ึงเรำอยู่ในขั้ นตอนด ำเนินกำรเป็นระดับ 5 ในอนำคตอันใกล้น้ี  โครงกำร
อุตสำหกรรมสีเขียวเป็นกำรส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสำหกรรม ซ่ึงไดก้ ำหนดไว ้5 ระดบั เพื่อประเมินและรับรอง
โรงงำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม  

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

ปุ๋ย N-P-K ผลติภัณฑ์คุณภาพตราหัวววั-คนัไถ 
 
ปุ๋ยผลไม ้ 

สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

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

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

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

รวมกนัไม่เกิน 5 กก./ตน้/ปี   
 

ปุ๋ยผกั-ไมด้อกไมป้ระดบั  
สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

15-15-15 รัสเซีย 
16-16-16 รัสเซีย 

30-50 กก./ไร่ 
รองกน้หลุม 

คร้ังแรกหวำ่นใหท้ัว่แปลงหรือรองกน้หลุมก่อนปลูก หรือ
ห่ำงจำกตน้ 25-50 ซม.  
คร้ังต่อไปหวำ่นใหท้ัว่แปลงหลงัจำกใส่ปุ๋ยคร้ังแรก 15-30 วนั 

 
ปุ๋ยออ้ย  

สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

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

40-50 กก. /ไร่ 
 

คร้ังท่ี 1อ้อยปลูก รองกน้ร่องพร้อมปลูก หรือหลงัปลูก 1 เดือน 
             อ้อยตอ ใส่หลงัแต่งตอ 1 เดือน 

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

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

หมำยเหตุ : ควรก ำจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
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ปุ๋ยขำ้ว 
สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

ดินเหนียว 
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 
25-7-7 
ดินทราย 
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 
25-7-7 

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

 

ปุ๋ยขำ้วโพด 
สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

ดินเหนียว 
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 
25-7-7 
ดินทราย 
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 
25-7-7 

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

 
ปุ๋ยมนัส ำปะหลงั  

สูตร อตัรำ ระยะท่ีใส่ 

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

30-40 กก./ไร่ 
 

คร้ังท่ี 1 ใส่รองพื้นแลว้กลบดินก่อนวำงท่อนมนั หรือหลงั
ปลูก 1 เดือน 
 

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

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

หมำยเหตุ : ควรก ำจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย 
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ปุ๋ยยำงพำรำ  
สูตร อตัรำ อำยยุำงพำรำ 

16-8-4, 25-7-7 0.2-0.4 กก./
ตน้/ปี 

ต ่ำกวำ่ 3.5 ปี 

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

3.5-7 ปี 

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

 

ปุ๋ยปำลม์น ้ำมนั 
ปีท่ี สูตร อตัรำ ปุ๋ยเสริม 

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

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

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

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

5-7.5 กก./ตน้/ปี 
 

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

หมำยเหตุ : กำรใส่ปุ๋ยแต่ละคร้ัง ใหเ้ลือกสูตรใดสูตรหน่ึง 
   

นอกจำกผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีแลว้ บริษทัย่อยของบริษทั คือ บริษทั อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ยงัเป็นผู ้
น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรอำรักขำพืชหรือเคมีใช้ในทำงกำรเกษตร (Agro-chemicals) ซ่ึงประกอบด้วยสำรเคมี
ป้องกนัและก ำจดัแมลง (insecticides) สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัโรคพืชซ่ึงเกิดจำกเช้ือรำ (fungicides) สำรเคมี
ป้องกนัและก ำจดัโรคพืชท่ีเกิดจำกเช้ือแบคทีเรีย (bactericides) และสำรเคมีก ำจดัวชัพืช (herbicides) ประโยชน์
ของสำรเคมีเหล่ำน้ีคือป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชท่ีมำท ำลำยพืชผลหรือเบียดเบียนพืชท ำให้ผลผลิตเสียหำย ส่วน
สำรจ ำพวกฮอร์โมน (hormone & plant regulators) ช่วยในกำรเพิ่มผลผลิตและคุณภำพของพืช 
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2.1.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทั ลกัษณะการท าธุรกจิ ท่ีอยู ่

บริษทั เอม็ซี อะ
โกร-เคมิคลั จ  ำกดั 
 

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

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

บริษทั เอน็. ไอ. 
เอม็. จ ำกดั 
 

ด ำเนินธุรกิจคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพ่ือให้เช่ำเก็บวตัถุดิบเคมีภณัฑเ์หลว ท่ีใช้
ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:   ถำ้มีก ำไรโดยทัว่ไปจะจ่ำยเงินปันผล 

205 อำคำรยไูนเตด็ฟลำวมิลล ์ชั้น 8 
ถนนรำชวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100 

บริษทั เซ็นทรำปิค 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้ ส่งออกและจดัจ ำหน่ำยปุ๋ ย เคมีเกษตร ผลิตภณัฑเ์คมี โลหะ เป็นตน้ 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:  ไม่มี 

180-184 ถนนรำชวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100  

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

ด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีภำยในประเทศเมียนมำร์ 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:  ไม่มี 

แปลงเลขท่ี ซี-15 และ ซี-18 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวำ ยำ่งกุง้ 
ประเทศเมียนมำร์ 

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  
 2.2.1 การตลาด 

  บริษทัแบ่งกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีให้กบัลูกคำ้เป็น 2 ลกัษณะ คือ จ ำหน่ำยเงินสดและ จ ำหน่ำยแบบ
เครดิต โดยลูกคำ้ท่ีซ้ือเงินสดจะไดร้ำคำท่ีถูกกวำ่ซ้ือเป็นเครดิต กำรซ้ือดว้ยเงินสดอำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินทนัที
หรืออำจจะหมำยถึงกำรโอนเงินหรือส่งดรำฟภำยใน 7 วนั ส่วนกำรขำยเป็นเครดิตนั้น ระยะเวลำกำรช ำระเงินจะยำว
หรือสั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยอยำ่ง เช่น กำรแข่งขนั สูตรปุ๋ย ควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ และฤดูกำล ซ่ึงมีผลต่อกลยทุธ์
กำรตลำดของบริษทั  
 
       จำกกำรท่ีปุ๋ยเป็นสินคำ้ท่ีจดัอยู่ในประเภทสินคำ้ตำมฤดูกำล โดยในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงท่ีมี
ยอดขำยมำกท่ีสุด  ดงันั้นฤดูกำลจึงเป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรตลำดของบริษทั 
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(1) กลยทุธ์ทำงกำรตลำด 

กลยทุธ์กำรตลำดของบริษทัประกอบดว้ย 
 กลยทุธ์ดำ้นผลิตภณัฑ์ บริษทัเน้นกำรผลิตและกำรน ำเขำ้ ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรท่ีมีคุณภำพดี  

เป็นท่ียอมรับของผูใ้ช ้เพื่อให้พืชเจริญงอกงำม แข็งแรงไดผ้ลผลิตท่ีดีมี
คุณภำพสูง และมีผลผลิตต่อหน่วยสูง 

 กลยทุธ์ดำ้นรำคำ บริษทัมีนโยบำย ให้เกษตรกรไดใ้ช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรท่ีมีคุณภำพดี
รำคำถูก  เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอนัจะน ำไปสู่ศกัยภำพกำร
แข่งขนัไดใ้นตลำดโลก 

 กลยทุธ์ดำ้นสถำนท่ี บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทั่วประเทศ โดยผ่ำนทำงผูแ้ทน
จ ำหน่ำยเพื่อให้เกษตรกรสำมำรถซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

 กลยทุธ์กำรส่งเสริม 
กำรตลำด 

บริษทัจดัให้มีกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ตรำสินคำ้
ของบริษทัอยู่ในควำมนิยมและควำมตอ้งกำรของเกษตรกร โดยบริษทั 
ได้จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรตลำด  โดยด ำเนินกำรทั้ งระดับตัวแทน
จ ำหน่ำย ลูกคำ้รับช่วงและเกษตรกร โดยใชว้ธีิต่ำงๆ ดงัน้ี.- 

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

เกษตรกร 
  - จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร และประชุมลูกค้ำ  อย่ำงสม ่ ำเสมอ 

โดยเฉพำะกำรประชุมเกษตรกรซ่ึงมีกำรจดับ่อยคร้ัง  โดยในกำร
ประชุมแต่ละคร้ัง จะมีกำรให้ควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรและจ ำหน่ำย
ปุ๋ยและหรือเคมีเกษตรในรำคำพิเศษใหก้บัเกษตรกร 

  -  กำรติดป้ำยโปสเตอร์โฆษณำสินค้ำในท่ีต่ำงๆ กำรติดป้ำยผ้ำ 
BANNER ตำมร้ำนลูกคำ้ กำรพิมพใ์บปลิวแนะน ำปุ๋ยและหรือเคมี
เกษตรใหเ้กษตรกรทรำบ 

  - กำรใหค้วำมร่วมมือในกำรประชุมวชิำกำรต่ำงๆ 
 บรรจุภณัฑ์ บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีควำมสวยงำม

และทนัสมยั โดยได้ท ำกำรออกแบบกระสอบบรรจุปุ๋ย และภำชนะใส่
เคมีเกษตร ให้มีควำมสวยงำมและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
เกษตรกรนอกจำกน้ีก็ต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภยัในกำรจดัเก็บ และ
ขนส่งดว้ย 
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(2) กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 
ลกัษณะกำรจดัจ ำหน่ำยและกำรก ำหนดรำคำ 

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

(3) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
 
         บริษทั มีตวัแทนจ ำหน่ำยอยูท่ ัว่ทุกภำคของประเทศ  

หลกัเกณฑก์ำรแต่งตั้งตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษทัมีดงัน้ี 
(ก)       เขตนั้นจะต้องไม่มีตัวแทนจ ำหน่ำยเดิมอยู่หรือถ้ำมีก็เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยท่ีมี

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

กำร ใดๆ ท่ีผดิกฎหมำย 
(จ)        มีควำมสำมำรถซ้ือสินคำ้เป็นเงินสดไดใ้นปีแรก แต่หำกตอ้งกำรซ้ือสินคำ้เป็น

เครดิตจะตอ้งท ำหนังสือค ้ำประกนัธนำคำร (Bank Guarantee) หรือมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบักำร
พิจำรณำของบริษทัตำมควำมเหมำะสม 
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      แผนภาพช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4)   ลกัษณะของลูกคำ้ 
 

ลกัษณะของลูกคำ้และควำมสัมพนัธ์ 
    กลุ่มธุรกจิซ่ึงเป็นลูกค้าของบริษัท  
   

    สถาบันการเกษตร 

1. ธุรกิจขำยเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมี 1. สหกรณ์กำรเกษตร 
2. ธุรกิจขำยปุ๋ยเคมี 
 

2. กลุ่มเกษตรกร 

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

 
 
 
 
 

    ต่ำงประเทศ 

TCCC 

ยีป้ั่ว สถำบนัเเกษตร
กร 

ซำป้ัว เกษตรกร 

ลูกไร่ 

อุตสำหกรรมเกษตร หน่วยงำนรัฐ 
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(5) โครงสร้ำงรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรขำยในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยในประเทศ       

      จ ำแนกตำมผลิตภณัฑ ์       

           ปุ๋ยเคมี 7,872.66 95.04 9,502.97 95.79 10,235.51 92.90 

 รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 7,872.66 95.04 9,502.97 95.79 10,235.51 92.90 

 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ       

      จ ำแนกตำมผลิตภณัฑ ์       

           ปุ๋ยเคมี 410.74 4.96 417.17 4.21 784.28 7.10 

 รวมมูลค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ 410.74 4.96 417.17 4.21 784.28 7.10 

 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ       

           ปุ๋ยเคมี 8,283.40 100.00 9,920.14 100.00 11,019.79 100.00 

 รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

8,283.40 100.00 9,920.14 100.00 11,019.79 100.00 

 อตัราเพิม่ (ลด) ของมูลค่าการจ าหน่าย (%)  (16.50)  (9.98)  (6.93) 

 
2.2.2    ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
ภาพรวมการเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2562 

   ภำคกำรเกษตรยงัคงเผชิญกบักำรเติบโตชำ้ในปี 2562 ผลผลิตในสินคำ้เกษตรหลกั เช่น 
ขำ้วและอ้อยได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกภำวะภยัแล้งในพื้นท่ีเพำะปลูกหลัก อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มข้ึน
เล็กนอ้ยในรำคำของผลผลิตเหล่ำน้ีซ่ึงเป็นผลมำจำกปริมำณผลผลิตท่ีนอ้ยและนโยบำยกำรประกนัรำคำช่วยท ำให้
ภำคกำรเกษตรของไทยไม่ลดลงไปมำกกวำ่น้ี 
   กำรใชปุ๋้ยเคมีซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลงเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหน้ำเน่ืองจำกมีพื้นท่ีเพำะปลูกลดลง แม้ว่ำจะมีกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลในกำรควบคุมรำคำปุ๋ยเคมี แต่
สภำวะแล้งท่ีรุนแรงในภำคกลำง ภำคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกท ำให้ปริมำณปุ๋ย
จ ำนวนมำกไม่ไดถู้กใชแ้ละส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมีในปี 2562 
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การเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2563 

   กำรเติบโตของภำคกำรเกษตรในปี 2563 จะข้ึนอยูก่บักำรระดบัของรำคำและผลผลิตใน
พืชท่ีส ำคญั โดยปริมำณน ้ ำท่ีเพียงพอจะเป็นประเด็นท่ีตอ้งจบัตำมองเน่ืองจำกควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะแลง้ยงัคงมี
สูง นโยบำยของรัฐบำลท่ีสนบัสนุนเกษตรกรในรูปแบบต่ำงๆ ยงัเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรเพิ่มควำมเขม้แขง็ในกำร
เติบโตของภำคกำรเกษตรและเพิ่มควำมตอ้งกำรใช้ปุ๋ยเคมี นอกจำกน้ี ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบสำมำรถ
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่ออุปสงคแ์ละทิศทำงของอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2563 

 
 2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

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

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

คลงัสินคำ้ 
คลงัสินคำ้หำดใหญ่ 

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

กำรผลิต ก ำลงักำรผลิต  
         (หน่วย  :  เมตริกตนั) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ก ำลงักำรผลิตเตม็ท่ี 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 
  (2) วตัถุดิบ และผูจ้ดัจ  ำหน่ำย (suppliers):  

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

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

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

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

เวลำเดียวกนั 
 3. ส่งเขำ้เคร่ืองผสม (Mixer) ท่ีสำมำรถควบคุมควำมช้ืนและปริมำณน ้ำท่ีเติม 
 4. เม่ือส่วนผสมไดส้มดุลยแ์ละส่งเขำ้เคร่ืองท ำใหเ้ป็นเมด็ (Granulator) 
 5. ส่งเขำ้เคร่ืองอบ (Dryer) เพื่อใหค้วำมช้ืนของปุ๋ยอยูใ่นมำตรฐำน (ไม่เกิน 3%) 
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 6. เม็ดปุ๋ยท่ีอบแห้งแล้วจะส่งผ่ำนเข้ำเคร่ืองคดัขนำดเม็ด (Screen) เพื่อให้ได้ขนำดตำม
มำตรฐำนส่วนเม็ดปุ๋ยท่ีไม่ได้ขนำดมำตรฐำนจะถูกส่งยอ้นกลบัไปเขำ้ขบวนกำรผลิต
ใหม่อีกคร้ัง 

 7. ส่วนเม็ดปุ๋ยท่ีไดข้นำดมำตรฐำนจะถูกส่งเขำ้เคร่ืองท ำให้เยน็ (Cooler) เน่ืองจำกปุ๋ยยงัมี
อุณหภูมิสูงและมีกำรระบำยของไอน ้ ำอยู่ ต้องท ำให้เย็นก่อนเพื่อป้องกันกำรจบัตัว
กนัเองเป็นกอ้น 

 8. เม็ดปุ๋ยท่ีผ่ำนเคร่ืองท ำให้เย็นแล้วส่งไปผ่ำนมีขบวนกำรเคลือบผิวเม็ด (Coating) โดย
วิธีกำรพ่น Spray สำรท่ีใช้เคลือบลงบนเม็ดปุ๋ยในปริมำณพอเหมำะ เพื่อป้องกนักำรดูด
ควำมช้ืนของตวัปุ๋ยเอง 

 9. น ำปุ๋ยท่ีถูกเคลือบแล้วส่งไปเก็บยงัคลังเก็บเม็ดปุ๋ย (Bulk Storage) เพื่อรอกำรบรรจุ
กระสอบต่อไป 

 
 

กระบวนการผลติและวตัถุดิบ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ไดท้บทวนและพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัซ่ึงอำจส่งผล

กระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีของบริษทัฯ ทั้งน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ 
ท่ีขณะน้ีบริษทัฯ เช่ือว่ำยงัไม่มีนยัส ำคญัแต่อำจกลำยเป็นควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษทัฯ ต่อไปไดใ้นอนำคต 
โดยปัจจยัควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัและวธีิบริหำรควำมเส่ียง มีดงัน้ี 
 

1. ก าลงัซ้ือของเกษตรกร 
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและกำรเปล่ียนแปลงรำคำของผลิตผลทำงกำรเกษตรของตลำดภำยในประเทศ          

และต่ำงประเทศเป็นปัจจยัส ำคญัอีกประกำรหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อก ำลงัซ้ือปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร รวมถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อควำมตอ้งกำรในกำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จำกสถำนกำรณ์ปัญหำรำคำสินคำ้ทำงกำรเกษตร
ตกต ่ำท่ีเกิดจำกควำมไม่สอดคลอ้งระหวำ่งอุปสงคแ์ละอุปทำนของสินคำ้เกษตรส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรซ้ือปุ๋ยของเกษตรกร เน่ืองจำกภำวะรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต ่ำท ำให้รำยไดข้องเกษตรกรลดลง จึงส่งผล
ต่อก ำลงัซ้ือของเกษตรกรและน ำไปสู่ควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยท่ีลดลงในท่ีสุด นอกจำกน้ีรำยไดท่ี้ลดลงของเกษตรกร
อำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำปุ๋ยของเกษตรกรให้แก่ตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษทัฯ ซ่ึงอำจกระทบ
ต่อเน่ืองมำยงับริษทัฯ ท่ีอำจไม่ไดรั้บช ำระหน้ีตำมก ำหนดระยะเวลำจำกตวัแทนจ ำหน่ำยได ้ 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์หลำกหลำยท่ีสำมำรถรองรับกำรเพำะปลูกพืชไดห้ลำยประเภท เช่น ขำ้ว ผกัและผลไม ้
ยำงพำรำเป็นต้น จึงสำมำรถกระตุ้นก ำลังซ้ือปุ๋ยของเกษตรกรเพื่อสร้ำงยอดขำยให้แก่บริษทัฯได้ตลอดทั้ งปี 
นอกจำกน้ีบริษทัฯไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์ของรำคำสินคำ้กำรเกษตรอย่ำงใกลชิ้ดและหันไปมุ่งเน้นกำรขำยไปยงั
พื้นท่ีท่ีมีก ำลงัซ้ือ รวมถึงเฝ้ำระวงัและทบทวนวงเงินเครดิตของตวัแทนจ ำหน่ำยอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อป้องกนักำรเกิด
หน้ีเสียหรือกำรไดรั้บช ำระหน้ีไม่ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 
2. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ 

โดยทั่วไปแล้วควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรจะมีมำกท่ีสุดในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็นไปตำมฤดูกำล
เพำะปลูก ดังนั้ นกำรเปล่ียนแปลงของฤดูกำลและควำมแปรปรวนของสภำพดินฟ้ำอำกำศจึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีในภำคกำรเกษตรและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบกำรของ
บริษทัฯ โดยในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำของปี 2562 เกิดสถำนกำรณ์ภยัแล้งนอกฤดูกำลและรุนแรงท่ีสุดในรอบ
หลำยปี เน่ืองจำกภำวะฝนทิ้งช่วงท ำใหป้ริมำณน ้ำไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของเกษตรกรในพื้นท่ีเพำะปลูก เป็น
ผลท ำให้ควำมตอ้งกำรปุ๋ยเคมีของภำคกำรเกษตรลดลงตำม   ไปดว้ย และส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรขำยปุ๋ยของ
บริษทัฯอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์สภำพอำกำศอยำ่งใกลชิ้ดและรักษำระดบัสินคำ้คงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัอุป
สงคแ์ละอุปทำนของตลำดในแต่ละฤดูกำล เพื่อพิจำรณำปรับเปล่ียนแผนกำรผลิตและแผนกำรตลำดให้สอดคลอ้ง
กบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพดินฟ้ำอำกำศ 

 
3. นโยบายภาครัฐ 

ปุ๋ยเคมีจดัเป็นสินคำ้ควบคุมตำมพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมกำร
กลำงวำ่ดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร กรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์(“คณะกรรมกำรกลำงฯ”) ไดอ้อกประกำศ
แนะน ำรำคำจ ำหน่ำยส ำหรับปุ๋ยเคมีบำงสูตร ซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้ตอ้งจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีสูตรท่ีก ำหนด
ไวไ้ม่เกินรำคำท่ีก ำหนด ดงันั้น มำตรกำรดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงส่งผลให้รำคำ
ขำยปุ๋ยในประเทศมีทิศทำงตรงกนัขำ้มกบัสภำวะรำคำตลำดของวตัถุดิบปุ๋ยเคมีในต่ำงประเทศท่ีปรับตวัสูงข้ึน ท ำ
ใหก้ระทบกบัผลประกอบกำรของบริษทัจำกสภำวะรำคำขำยท่ีไม่สะทอ้นกลไกทำงกำรตลำด 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ มีนโยบำยใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งพยำยำมรักษำควำมยืดหยุน่ใน
กำรบริหำรและกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะอยำ่งยิง่นโยบำยดำ้นรำคำ
ควบคุม ทั้งน้ีขณะเดียวกนับริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียนแผนกำรผลิตสินคำ้ไดต้ำมกำรเปล่ียนแปลง
ทำงกำรตลำด ดังนั้นกำรมุ่งเน้นท ำกำรตลำดในสูตรปุ๋ยท่ีอยู่นอกเหนือมำตรกำรควบคุมรำคำของภำครัฐเป็น
แนวทำงท่ีสำมำรถช่วยลดผลกระทบดำ้นรำคำขำยของบริษทัฯ ไดอี้กแนวทำงหน่ึง 

 
4. ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

บริษทัฯ น ำเขำ้วตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรผลิตปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ ดงันั้นควำมผนัผวนของรำคำ
วตัถุดิบจึงส่งผลต่อตน้ทุนในกำรผลิตปุ๋ยเคมีและกำรก ำหนดรำคำขำยปุ๋ยเคมี และมีผลกระทบต่อผลประกอบกำร
ของบริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั  โดยปกติแลว้รำคำวตัถุดิบท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศจะผนัผวนตำมรำคำในตลำดโลก 
ซ่ึงถูกก ำหนดโดยหลำยปัจจยัเช่น สภำวะเศรษฐกิจ สภำวะอำกำศ รำคำพืชผล รำคำพลงังำน รวมถึงกำรเก็งก ำไร 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนกำรผลิตท่ีมี
ควำมผนัผวนดงักล่ำวได ้เน่ืองจำกปุ๋ยเคมีเป็นสินคำ้ควบคุมรำคำตำมพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร 
พ.ศ.2542 ซ่ึงผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีตอ้งจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีสูตรท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกินรำคำท่ีคณะกรรมกำรกลำงวำ่ดว้ยรำคำสินคำ้
และบริกำร กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย ์(“คณะกรรมกำรกลำงฯ”) ก ำหนด เวน้แต่ได้รับอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรกลำงฯ กำรเปล่ียนแปลงของรำคำวตัถุดิบอำจส่งผลกระทบให้กำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีของบริษทัไม่
สะทอ้นรำคำตน้ทุนท่ีแทจ้ริงได ้ซ่ึงท ำใหผ้ลประกอบกำรของบริษทัอำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้   
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ไดบ้ริหำรควำมเส่ียงในดำ้นควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ โดยกำรควบคุมระดบัสินคำ้คงคลงัทั้ง
วตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปใหอ้ยูใ่นปริมำณท่ีเหมำะสม โดยบริษทัฯไดพ้ยำยำมติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดเพื่อปรับ
แผนกำรผลิตให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำด เพื่อสำมำรถวำงแผนกำรจดัหำวตัถุดิบและคงระดบัวตัถุดิบ
ในระดบัท่ีเหมำะสมโดยไม่เก็งก ำไร ทั้งน้ีเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ   

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดพ้ยำยำมปรับรำคำขำยปุ๋ยให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริงให้มำกท่ีสุด โดยหำกมีปัจจยั
ใดท่ีท ำให้ตน้ทุนกำรผลิตปุ๋ยสูงข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัฯจะยื่นขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรกลำงฯ เพื่อขอให้มีกำร
พิจำรณำปรับรำคำจ ำหน่ำยปุ๋ย  

 
5. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯน ำเขำ้วตัถุดิบหลกัเพื่อผลิตปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ ท ำให้หน้ีค่ำสินคำ้ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ บริษทัฯ จึงมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน
สกุลเงินต่ำงประเทศเปรียบเทียบกบัสกุลเงินบำท โดยภำระหน้ีค่ำวตัถุดิบอำจปรับสูงข้ึนหำกสกุลเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเม่ือถึงวนัครบก ำหนดช ำระเงิน นอกจำกน้ีบริษทัยงัส่งออกปุ๋ยเคมีไปยงัลูกคำ้ในประเทศเพื่อนบำ้น ดงันั้น
บริษทัฯอำจไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของเงินตรำต่ำงประเทศท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือถึงก ำหนดรับช ำระค่ำสินคำ้
จำกคู่คำ้ในต่ำงประเทศ 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯมีกำรพิจำรณำกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศอยำ่ง
สม ่ำเสมอ โดยบริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงแนวทำงน้ีจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดกบั
บริษทั นอกจำกน้ียงัช่วยใหบ้ริษทัรับรู้ตน้ทุนเพื่อสำมำรถน ำไปก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสมได ้

 
6. การพึง่พาผู้จัดหาวตัถุดิบน้อยราย 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ของบริษทัฯมำจำกผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำท่ีมีจ  ำนวนจ ำกดั ดงันั้นกำรจดัหำวตัถุดิบ
ให้เพียงพอและทนัเวลำในกำรเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรจดัหำในรำคำท่ีเหมำะสมจึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ กำรพึ่ งพำผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำวตัถุดิบน้อยรำยจึงอำจ
ส่งผลใหต้น้ทุนกำรผลิตสูงข้ึนท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษทัไม่เป็นไปตำมท่ีวำงไว ้ 
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 

   บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มแหล่งผูข้ำยส ำหรับวตัถุดิบทุกประเภทท่ีบริษทัตอ้งใช้ในกระบวนกำร
ผลิต โดยบริษทัฯ น ำเขำ้วตัถุดิบจำกหลำกหลำยประเทศ อีกทั้งมีกำรกระจำยกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกหลำยแหล่งเพื่อ
ลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำท่ีมีจ  ำนวนจ ำกดั นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดมี้กำรท ำสัญญำจดัซ้ือวตัถุดิบ
ซ่ึงจะท ำให้ผูข้ำยทรำบควำมตอ้งกำรใช้วตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลำเพื่อส ำรองวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ ใน
ระดบัท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใช ้รวมถึงใหล้ ำดบัควำมส ำคญักบับริษทัในกำรส่งมอบสินคำ้ใหก่้อนผูซ้ื้อรำยอ่ืน 

 
7. การด าเนินงานของโรงงาน 

ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำของบริษทัมีควำมส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดังนั้ นควำม
เสียหำยหรือควำมขดัข้องท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนกำรผลิต สินค้ำคงคลงั หรือกำรส่งมอบสินค้ำ อนัเน่ืองมำจำก
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือกำรควบคุมของบริษทั เช่น เหตุสุดวิสัย ภยัธรรมชำติ อคัคีภยั ควำมบกพร่อง
ของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ กำรขำดแคลนสำธำรณูปโภค เป็นตน้ อำจท ำใหก้ำรผลิตของบริษทัฯตอ้งหยดุชะงกัลง
อยำ่งมีนยัส ำคญัไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัทฯ ได้วำงแผนกำรผลิตสินค้ำผ่ำนโรงงำน 2 แห่ง คือ โรงงำนท่ีอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดั
สมุทรปรำกำร และโรงงำนท่ีอ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ ซ่ึงแต่ละแห่งสำมำรถด ำเนินงำนทดแทน
กันได้ โดยโรงงำนทั้งสองแห่งได้รับกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรอย่ำงต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับแผนกำร
บ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เชิงป้องกนัและเชิงพยำกรณ์ เพื่อรักษำเสถียรภำพของโรงงำนและลดโอกำสท่ี
โรงงำนจะตอ้งหยุดเดินเคร่ืองนอกก ำหนดเวลำ นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำประกนัภยัครอบคลุมกำรด ำเนินงำน
และทรัพยสิ์นของโรงงำนและประกนัภยัจำกกำรหยุดชะงกัในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อลดควำมเสียหำยให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับไดใ้นกรณีท่ีเกิดอุบติัภยัข้ึน 

 
8. การลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัฯไดข้ยำยกำรลงทุนไปยงัประเทศเมียนมำร์ โดยจดัตั้งบริษทัย่อย TCCC Myanmar Limited มีทุนจด
ทะเบียน 12.5 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ ด ำเนินกิจกำรโรงงำนบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ท่ีเขต
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษติลำวำของประเทศเมียนมำร์ และได้เร่ิมเปิดด ำเนินงำนเชิงพำณิชยใ์นช่วงตน้ปี 2561 กำร
ลงทุนดงักล่ำวมีปัจจยัควำมเส่ียงหลำยประกำรท่ีอำจส่งผลต่อทิศทำงผลกำรด ำเนินกำร อำทิเช่น สภำวะตลำด 
คู่แข่ง กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ภำวะเงินเฟ้อ ก ำลงัซ้ือของเกษตรกร ทกัษะควำมรู้ของแรงงำนทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรลงทุนในต่ำงประเทศเน่ืองจำกเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยมีกำรติดตำม
สภำวะเศรษฐกิจ สังคม และสภำวะตลำดปุ๋ยในประเทศเมียนมำร์อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อหำแนวทำงตอบสนองควำม
ตอ้งกำรทำงกำรตลำดให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ไดอ้ยำ่งเหมำะสม ทั้งน้ี บริษทัฯไดใ้ช้จุดแข็งดำ้นตรำสินคำ้ท่ี
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในตลำด มำตรฐำนคุณภำพสินคำ้ และกำรมีผลิตภณัฑ์หลำกหลำยท่ีสำมำรถรองรับควำม
ตอ้งกำรใชปุ๋้ยเพื่อกำรเพำะปลูกของเกษตรกรส ำหรับกำรขยำยควำมสำมำรถทำงกำรตลำดให้ป็นไปตำมเป้ำหมำย
ได ้

 
9. ผู้มีอ านาจควบคุม 

  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือบริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ และบริษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ  ำกดั ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในกำรถือหุ้นใน
บริษัทรวมกันประมำณร้อยละ 83.46 ดังนั้ น กำรออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นดังกล่ำวสำมำรถ
ควบคุมมติของท่ีประชุมในเร่ืองส ำคญัได ้เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพิ่มทุน รำยกำรเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ เน่ืองจำกสิทธิในกำรออกเสียงมีมำกกว่ำร้อยละ 75 ของผูมี้สิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ทั้งน้ี กำรลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นถือเป็นสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯไม่สำมำรถควบคุมกำรลงมติของผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรหรือไม่ขดักบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยในทุกกรณี
ได ้

 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

ในกำรลงมติเร่ืองท่ีส ำคญั บริษทัฯได้ปฏิบติัตำมระเบียบ ประกำศ และกฎหมำยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องอย่ำง
เคร่งครัด โดยบริษทัมีกำรจดัเตรียมขอ้มูลของเร่ืองดงักล่ำวจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนำ้
ก่อนวนัประชุม โดยแสดงถึงรำยละเอียดในเร่ืองดังกล่ำว ควำมเป็นมำ เหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสพิจำรณำก่อนวนัประชุม และในวนัประชุม บริษทัฯเปิดโอกำสให้ผูถื้อ
หุน้ไดซ้กัถำมขอ้สงสัยไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี โดยท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองนั้นๆ เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสินใจในกำรลงมติไดอ้ยำ่งเหมำะสมในวำระต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562.....21 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกจิการ 
 
       4.1    ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัท ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิได้แก่ 
  4.1.1 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงำนพระประแดง ตั้งอยู่เลขท่ี 284 กิโลเมตรท่ี 
17.5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร เน้ือท่ีรวมประมำณ 98 
ไร่ พร้อมทั้งเคร่ืองจกัรในกำรผลิตปุ๋ย ทรัพยสิ์นดงักล่ำวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัโดยปลอดจำกภำระผกูพนัใดๆ  
   4.1.2 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงำนนครหลวง ตั้งอยู่เลขท่ี 50 หมู่ 5 ถนนนคร
หลวง-ภำชี ต ำบลคลองสะแก อ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ เน้ือท่ีรวมประมำณ 106 ไร่ พร้อมทั้ง
เคร่ืองจกัรในกำรผลิตปุ๋ย ทรัพยสิ์นดงักล่ำวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั โดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงติดภำระจ ำนอง
กบั บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ เพื่อเป็นกำรประกนักำรช ำระหน้ีประเภทต่ำงๆ ของบริษทั ในวงเงิน 637.7 ล้ำนบำท 
เคร่ืองจกัรติดภำระจ ำนองกบั บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ เพื่อเป็นกำรประกนักำรช ำระหน้ีประเภทต่ำงๆ ของบริษทั ใน
วงเงิน 580.9 ลำ้นบำท 
   
 4.2       บริษัทมีทรัพย์สินอ่ืนทีส่ าคัญในการประกอบธุรกจิ ดังนี้ 

4.2.2 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
 สัญญำอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำระหว่ำงบริษัทกับบริษัท ศรีกรุงวฒันำ จ ำกัด     

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

  ให้สิทธิแต่เพียงผู ้เดียวท่ีจะใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ
ทั้ งหมดดังกล่ำวกับสินค้ำประเภทเคมีภณัฑ์เกษตร
และปุ๋ยเคมี ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ                 

 
 ค่ำตอบแทน                                     : ช ำระคร้ังเดียวมูลค่ำทั้งส้ิน 960 ลำ้นบำท โดยช ำระ 
    เป็นเงินสดและส่ิงอ่ืน 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562.....22 / 

                                                                                                                                                                                                                

 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
       

ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
 1. ข้อมูลของบริษัท 

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

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

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

 จ ำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดของบริษทั: 584,714,068 หุน้สำมญั 
 

2. ข้อมูลทัว่ไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว 
 
 1) บริษัท เอม็ซี อะโกร-เคมิคัล จ ากดั 

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

ธุรกิจ: น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นกำรเกษตร สำธำรณสุข
และปศุสัตว ์บริกำรผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร   

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

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

 จ ำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 500,000 หุ้นสำมญั 
 

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

ส ำนกังำน: 205 อำคำรยไูนเตด็ฟลำวมิลล ์ชั้น 8 ถนนรำชวงศ ์เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหำนคร 10100 

ธุรกิจ: ด ำเนินธุรกิจคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวตัถุดิบเคมีภณัฑ์
เหลว ท่ีใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป 

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

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

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

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

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

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

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 2,000,000 หุน้สำมญั 
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 4) บริษัท ท.ีซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ ากดั 

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

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

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

 จ ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด: 125,000 หุน้สำมญั 
 
 3. ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 

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

2)  ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์: (02) 034-0000  โทรสำร : (02) 034-0100 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
1. นำยมนูญ มนูสุข   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4292 
2. นำยมงคล สมผล   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8444 
3. นำยชูพงษ ์สุรชุติกำล   ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4325 

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

http://www.sec.or.th/
http://www.tcccthai.com/
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ส่วนที ่2  การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
       7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 
        บริษัท มี ทุนจดทะเบียน ณ  ว ัน ท่ี  31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 1,754,148,354 บำท เรียกช ำระแล้ว 
1,754,142,204 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 584,714,068 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 3.00 บำท 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น  

รำยช่ือผูถื้อหุน้ 10 ล ำดบัแรก ณ 12 มีนำคม 2562 

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

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

    83.46  

2 กลุ่มบริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั**                                             52,287,433 
2.1 บริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั / 13,180,850 หุ้น 
2.2 บริษทั กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ำกดั (มหำชน) / 20,497,742 หุน้ 
2.3 บริษทั เมโทรฟอส จ ำกดั / 16,614,500 หุน้ 
2.4 บริษทั ศรีกรุงวฒันำ 21 จ  ำกดั / 1,994,341 หุน้ 
 

 

8.94 

3 บริษทั เซ็นทรัลกล๊ำส จ ำกดั 12,617,141       2.16  

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

5 น.ส.ศมมงคล กำญจนำภรณ์  2,162,719       0.37  

6 นำยพีรวฒัน์ ธรรมำภิมณฑ์ 1,922,100       0.33  

7 นำยศุภฤกษ ์มงคลสมยั 1,090,000 0.19 

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

 9 บริษทั มกรำนนัท ์จ ำกดั 670,000 0.11 

10 นำยป่ิน ดิษยบุตร 627,600 0.11 
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หมำยเหตุ        * บริษทั โซจิทซึ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั ตำมมำตรำ 
258 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจำกจ ำนวนเสียง 11,470 เสียง  

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

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

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

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
ไม่มี 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยจดัสรรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำประมำณร้อย

ละ 60 ของก ำไรสุทธิส ำหรับปี ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงัหักส ำรองตำมกฎหมำย ภำษีและขำดทุนสะสม 
(ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนกำรลงทุน ควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นสมควร 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อยของบริษทัไม่ไดก้  ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไวเ้ป็นหลกัเกณฑ์ตำยตวั แต่โดยทัว่ไปจะ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเม่ือมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม ในปี 2562 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจำก
บริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 21,124,976 บำท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ และ
เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำร บริษทัได้ก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรอิสระซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด 
กรรมกำรทุกท่ำนตอ้งมีคุณสมบติัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั
และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้บริษทัมีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 7 คน โดยตอ้งมีกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษทั แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน ปัจจุบนับริษทัมีกรรมกำร
อิสระทั้งส้ิน 3 ท่ำนซ่ึงคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

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

ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 
1. นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ    กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำยทำคำยกิู โทเฮ     กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ     กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 
5. นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ   กรรมกำร 
6. นำยสุวชิ สุวรุจิพร     กรรมกำร 
7. นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล           กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 

 

ในปี 2562 บริษทัไดมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 คร้ัง ดงัมีรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนดงัน้ี 

 

ท่ี รำยนำม ต ำแหน่ง 
ประชุมคร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 

1. นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ* ประธำนกรรมกำร   - - - 

2. นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ** ประธำนกรรมกำร - -    

3. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่      

4. นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ*** ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่   - - - 

5. นำยทำคำยกิู โทเฮ**** ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ - -    

6. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่      

7. นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ กรรมกำร      

8. นำยสุวชิ สุวรุจิพร กรรมกำร      

9. นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      

10. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ      

11. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำนิช กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ      

 
หมำยเหตุ 1.      เขำ้ร่วมประชุม    X   ไม่เขำ้ร่วมประชุม     -   ลำออก/ยงัไม่ไดรั้บต ำแหน่ง 
  * นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

** นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

*** นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำร                  

รองผูจ้ดักำรใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

**** นำยทำคำยกิู โทเฮ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำร            

รองผูจ้ดักำรใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 
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8.2 ผู้บริหาร 

 
บริษทัมีคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรกิจกำรภำยในบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร

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

 - ดำ้นจดัซ้ือ 
 

4. นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ทรัพยำกรมนุษย ์
 

5. นำยวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ดำ้นกำรธุรกรรมกำรคำ้ กำรตลำด และกำรวจิยัและพฒันำ 
 

6. นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ดำ้นกำรผลิต  
 

7. นำยเรียวซุเกะ โฮริ   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- ดำ้นวำงแผนองคก์รและดำ้นบริหำร 

  
8. นำยโค โทจิม่ำ   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

- ดำ้นสำขำยำ่งกุง้ 
 

 
 รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1  
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แผนผงัองค์กรของบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 
 ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้ งนำยพชระ  
วรรธนวินิจ เป็นเลขำนุกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำร จดัท ำ
และเก็บรักษำเอกสำร อำทิ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รำยงำนประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ี
รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร ตลอดจนให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ 
เพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี  
 นำยพชระ วรรธนวินิจ จบกำรศึกษำทำงดำ้นกฎหมำยจำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์และมหำวิทยำลยั
ซิดนียป์ระเทศออสเตรเลีย และผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษทั รุ่นท่ี 23 จดัโดยชมรม
เลขำนุกำรบริษทัไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 
 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
                               8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

  
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนรวม 5.5 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
(1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (2) ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และ (3) เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ส ำหรับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ) โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรแต่ละท่ำนมีดงัน้ี 

             (หน่วย : บาท)  

ล าดบัที ่ รายนาม ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

1 นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ*      ประธำนกรรมกำร 363,000 - 

2 นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ**      ประธำนกรรมกำร 54,000  

3 นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ 
     กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

675,000 - 

4 นำยชิเกะซึก ุฟคุุดะ***      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ 
     กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 

562,000  

5 นำยทำคำยกิู โทเฮ****      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและ 
     กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 

36,000 - 
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(หน่วย : บาท) 
ล าดบัที ่ รายนาม ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

6 นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ       เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ 
     กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 

514,400 - 

7 น.ส.กนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ      กรรมกำร 222,000 - 

8 นำยสุวชิ สุวรุจิพร       กรรมกำร 222,000 - 

9 นำยสุวฒัน์ สืบสนัติกลุ      กรรมกำรอิสระและ 
     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

422,000 700,000 

10 นำยโอภำส  ศรีพรกิจขจร      กรรมกำรอิสระและ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 

342,000 540,000 

11 นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช      กรรมกำรอิสระและ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 

342,000 540,000 

     

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ     : ไม่มี 

 

                           8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร    

 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 9 ท่ำน มีจ ำนวนรวม 33.8 ลำ้น
บำท ประกอบดว้ย (1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ     : ไม่มี    
 
หมำยเหตุ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

** นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

*** นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำร                     

รองผูจ้ดักำรใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

**** นำยทำคำยกิู โทเฮ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำร                

รองผูจ้ดักำรใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

 

 
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562......34 /  

                                                                                                                                                                                              

 
 8.5 บุคคลากร 
 
 บริษทัมีพนกังำนทั้งหมด 609 คน โดยในปี 2562 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 
416,102,401 บำท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินโบนัสช่วยเหลือ
พิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยค่ำตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังำนในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวมทั้งส้ิน 94,378,660 บำท 
 

ปี 2562 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 
พนกังำนในส ำนกังำนใหญ่ 156 คน 
พนกังำนในโรงงำนพระประแดง 284 คน 
พนกังำนในโรงงำนนครหลวง 166 คน 
พนกังำนคลงัสินคำ้หำดใหญ่ 3 คน 
รวม 609 คน 
ค่ำตอบแทนพนกังำนทั้งส้ิน  416,102,401 บำท 
 

ปี 2562 บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 
พนกังำนบริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั 87 คน 
พนกังำนบริษทั เอน็.ไอ.เอม็ จ  ำกดั 64 คน 
พนกังำนบริษทั เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ ำกดั - 
พนกังำนบริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จ  ำกดั 163 คน 
รวม 314 คน 
ค่ำตอบแทนพนกังำนทั้งส้ิน 94,378,660 บำท 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 
 9.1 นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำร
บริหำรจดักำรดว้ยควำมโปร่งใสซ่ึงจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และประสิทธิภำพในกำรจดักำร ส่งผล
ให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนและมีเสถียรภำพ ในกำรน้ีบริษัทได้จดัให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มี
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีวิสัยทศัน์ รับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถช้ีแจงและ
อธิบำยเหตุผลได้ รับผิดชอบในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี มีควำมยุติธรรมและซ่ือสัตย ์มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 
ตลอดจนจดัให้มีกำรสร้ำงกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ ำนำจ เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้คณะกรรมกำรบริษทัจะร่วมกนัดูแลให้ค  ำแนะน ำและพฒันำทุกระบบงำนเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและกล
ยุทธ์ท่ีวำงไว ้นอกจำกน้ีบริษทัยงัตระหนักถึงกำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และกำรมีควำม
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่บริษทั และผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในระยะยำว 

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

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
บริษทัตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ ซ่ึงจะท ำใหผู้ถื้อหุ้นไวว้ำงใจ และมัน่ใจใน

กำรลงทุนในบริษทั โดยก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำสิทธิพื้นฐำนท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บโดยเท่ำเทียม
กนัของผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเป็นธรรม ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งกำรมีส่วนแบ่งในผล
ก ำไร และเงินปันผลอยำ่งเท่ำเทียมกนั สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในกำรมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ สิทธิในกำรไดรั้บกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนัในกำรรับซ้ือหุ้นคืนโดย
บริษทั รวมทั้งมีกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ 
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 ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุ้น เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งเพียงพอ ครบถว้น และอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทำง
ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบขอ้มูลกำรประชุมอยำ่งรวดเร็วผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัและเผยแพร่ส ำเนำรำยงำนกำร
ประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นไดก้ ำหนดวำระกำรประชุมไว้
เป็นเร่ืองๆ อยำ่งชดัเจน และไดร้ะบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวำระ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละ
วำระไวด้ว้ย นอกจำกน้ี ยงัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดส่้งค ำถำมและเสนอวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมหรือเสนอวำระกำรประชุมมำยงับริษทัไดโ้ดยตรงหรือ
ผำ่นทำงเวบ็ไซทข์องบริษทัก็ได ้
 ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 47 ประจ ำปี 2562 ไดถู้กจดัข้ึนในวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ท่ี ณ หอ้ง 
Banyan Ballroom โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ ถนนสำทรใต ้กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่ีมีกำรคมนำคม
สะดวกผูถื้อหุน้สำมำรถเดินทำงไปยงัท่ีประชุมไดโ้ดยง่ำย บริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมของวำ่งไวค้อยตอ้นรับผูถื้อหุน้อีก
ดว้ย  

ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษทัทุกท่ำนซ่ึงรวมถึงประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรไดเ้ขำ้ร่วมประชุมโดยมี
ประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม และมีเจำ้หนำ้ท่ีของส ำนกัท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอก
เป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนในกำรลงมติ ก่อนเร่ิมประชุมประธำนไดแ้จง้วธีิกำรลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู ้
ถือหุ้นทรำบ และตลอดระยะเวลำกำรประชุมผูถื้อหุ้นประธำนไดเ้ปิดโอกำสในผูถื้อหุ้นไดซ้ักถำมขอ้สงสัยต่ำงๆ 
ต่อท่ีประชุมไดอ้ยำ่งเพียงพอและเหมำะสม  

ส ำหรับวำระกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อ
หุน้ลงคะแนนเป็นรำยคนไป เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในกำรเลือกกรรมกำรท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง  

ส ำหรับรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้จดบนัทึกไวอ้ย่ำงละเอียดและได้น ำข้ึนบนเว็บไซต์ของ
บริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกน้ี บริษทัจดัใหมี้กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อใชใ้นกำรพิจำรณำตดัสินใจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล โดยมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลตำมระเบียบปฏิบติัผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่ือหรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ รวมทั้งเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอย่ำงชดัเจนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
และแบบ 56-1 ทั้งน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจวำ่บริษทัมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
บริษทัไม่มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้แบบไขวห้รือโครงสร้ำงกำรถือหุน้แบบปิรำมิด 

นอกจำกน้ี บริษทัจดัใหผู้ล้งทุนรำยยอ่ยท่ีสนใจในกิจกำรบริษทัเขำ้เยีย่มชมกิจกำรตำมควำมเหมำะสมและ
สำมำรถติดต่อขอขอ้มูลของบริษทัไดโ้ดยตรงจำกเลขำนุกำรบริษทั 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัและดูแลใหมี้กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดจ้ดั

ให้มีกระบวนกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นและพิจำรณำ
ลงคะแนนเสียงตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในกำรออกเสียง ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออก
เสียงหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงคะแนนเท่ำเทียมกนั ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบ
ฉนัทะให้กรรมกำรท่ีเป็นอิสระคนใดคนหน่ึง หรือบุคคลใด ๆ เขำ้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้โดยบริษทั
ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสำรหรือหลกัฐำนรวมทั้งค  ำแนะน ำขั้นตอนใน
กำรมอบฉนัทะ ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ
จำกเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้บริษทัไดแ้ปลหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบเป็นภำษำองักฤษจดัส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้รำยท่ีเป็นชำวต่ำงประเทศดว้ย  

ส ำหรับผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยท่ีตอ้งกำรเสนอช่ือกรรมกำรเพื่อเขำ้รับกำรแต่งตั้งก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปี
สำมำรถท ำได้โดยเสนอรำยช่ือพร้อมประวติัของบุคคลดงักล่ำวมำยงับริษทัทั้งทำงจดหมำยหรือเว็บไซต์ โดย
บริษทัไดป้ระชำสัมพนัธ์ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทรำบผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ 

นอกจำกน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้รำยยอ่ย บริษทัก ำหนดวธีิกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแบบ
สะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยสำมำรถเทคะแนนเลือกกรรมกำรท่ีตนพอใจเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัได ้  

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้ำ่  คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน รวมถึงบุคคลภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง จะไม่
น ำขอ้มูลภำยในท่ีไดล่้วงรู้และยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน  บริษทัจึงไดก้ ำหนดขอ้ปฏิบติั
ในเร่ืองน้ีไวใ้นกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวขอ้ขอ้มูลของบริษทัเพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกนักำรใช้ขอ้มูล
ภำยในบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตนอนัจะท ำให้ผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม โดยผูท่ี้ไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวให้แก่ผูอ่ื้นเวน้แต่เป็นบุคคลท่ีจ ำเป็นตอ้งทรำบ และจะตอ้งไม่น ำขอ้มูล
ดงักล่ำวไปหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญำติ บริษทัได้จดัพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่ำวแจกให้แก่ 
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน เม่ือบุคคลดงักล่ำวได้รับทรำบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดงักล่ำวก็จะลง
ลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และบริษทัไดจ้ดัอบรมเน้ือหำของกฎเกณฑ์และประมวลน้ีแก่ผูบ้ริหำรและพนกังำน
เป็นประจ ำทุกปีอีกดว้ย  บริษทัยงัมีขอ้ก ำหนดห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนซ่ึงไดท้รำบถึงขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลำ 30 วนั ก่อนท่ีบริษทัจะเผยแพร่งบกำรเงินของบริษทั
หรือข้อมูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษทัสู่สำธำรณชน นอกจำกน้ี บริษัทได้ปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั แจ้งกำรถือครอง
หลกัทรัพยบ์ริษทั เม่ือแรกเขำ้รับต ำแหน่งและตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมขอ้ก ำหนดและ
ขั้นตอนปฏิบติัท่ีระบุไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตำมท่ีคณะกรรมกำร
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ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดดว้ย ส ำหรับนโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูลภำยในของกรรมกำร
และผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยไดก้ ำหนดไวใ้นประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมในหัวขอ้กำรใช้ขอ้มูลภำยใน  
ทั้ งน้ี กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทยงัได้ยึดหลักปฏิบัติตำมข้อก ำหนดท่ีได้ระบุไวใ้นพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อยำ่งเคร่งครัดเสมอมำ 

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

 
3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษทัมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้ งภำยในและ

ภำยนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงผูถื้อหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหน้ี ลูกค้ำ 
ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดลอ้ม  โดยมีแนวทำงกำรปฏิบติังำนอยูบ่นพื้นฐำนของควำมซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม 
ดว้ยควำมโปร่งใส และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้น 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะไดรั้บกำรดูแลตำมสิทธิและขอ้ตกลงท่ีมีอยูก่บับริษทัอยำ่ง
เป็นธรรม บริษทัจึงไดก้ ำหนดแนว ทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

3.1 ผูถื้อหุ้น : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึง
ควำมเจริญเติบโตของบริษทัอย่ำงย ัง่ยืน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ง
ด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

3.2 พนักงำน : บริษทัให้ควำมส ำคญักับพนักงำน ซ่ึงถือเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำ และเป็นปัจจยัส ำคญัสู่
ควำมส ำเร็จของบริษทั จึงได้มุ่งพฒันำให้พนักงำนมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและดูแลสวสัดิภำพ ควำม
ปลอดภยัของพนกังำน โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

ดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน บริษทัดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยั และเอ้ือต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงงำนของบริษทั โดยมีขอ้บงัคบั
เก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนซ่ึงเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีเขม้ขน้กว่ำ
มำตรำฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด พนกังำนทุกคนตอ้งรับทรำบและปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด บริษทัไดมี้กำรรวมสถิติ
กำรเกิดอุบติัเหตุ กำรเจ็บป่วยและกำรลำหยุดเน่ืองจำกกำรท ำงำนและไดเ้ผยแพร่ให้ไดรั้บทรำบกนัเพื่อใชใ้นกำร
พฒันำและปรับปรุงกำรปฏิบติังำนใหมี้ควำมปลอดภยัสูงสุดดว้ย   
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ดำ้นพฒันำทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ  บริษทัไดจ้ดัให้มีแผนหลกัสูตรกำรอบรมและสัมมนำประจ ำปีท่ี
เหมำะสมแก่พนกังำนแต่ละคนโดยส ำรวจจำกทกัษะและควำมตอ้งกำรของพนกังำนในสำยงำนต่ำงๆ วำ่ตอ้งกำร
เพิ่มทกัษะดำ้นใดของพนกังำนบำ้ง ในแผนไดมี้ก ำหนดชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังำนแต่ละคนและวดัผล
ของกำรฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงควำมส ำเร็จของแผนกำรฝึกอบรมดว้ย 

ด้ำนผลตอบแทนและสวสัดิกำร บริษัทมีข้อบังคับกำรท ำงำนซ่ึงได้ก ำหนดกำรให้ผลตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนักงำนให้เป็นธรรมโดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนของอุตสำหกรรมเดียวกัน เช่นอตัรำ
เงินเดือนท่ีเหมำะสม จดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวสัดิกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
กำรประกันอุบติัเหตุและประกันชีวิต เคร่ืองแบบพนักงำน โรงอำหำรในโรงงำนของบริษทั หอพกั รถรับส่ง
พนกังำน ทุนกำรศึกษำ กองทุนฌำปณกิจส ำหรับพนกังำนและคนในครอบครัวท่ีเสียชีวิต และอ่ืนๆ รวมถึงโบนสั
ประจ ำปีให้แก่พนักงำนซ่ึงจะข้ึนอยู่กับผลประกอบกำรของบริษทัในแต่ละปี บริษทัได้จดัตั้ งคณะกรรมกำร
สวสัดิกำรในสถำนประกอบกำร ประกอบไปดว้ยตวัแทนจำกลูกจำ้งและบริษทั มีหน้ำท่ีพิจำรณำสวสัดิกำรของ
พนกังำนและเสนอต่อบริษทัเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ดำ้นสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมของบริษทัไดก้ ำหนดไวเ้ป็นหลกักำรส ำคญั
ถึงกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเน่ืองดว้ยชำติพนัธ์ุ สีผิว ศำสนำ เพศ ชำติก ำเนิด 
อำยุ สถำนะทำงสังคม เป็นตน้ บริษทัปฏิเสธกำรใช้แรงงำนเด็กและต่อตำ้นกำรใช้ควำมรุนแรงไม่ว่ำกรณีใดๆ 
นอกจำกน้ี บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค เพื่อ
เสริมสร้ำงและพฒันำวฒันธรรมองคก์รและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี  

3.3 ลูกค้ำ : บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำท่ีจะได้รับ
ผลิตภณัฑ์ท่ีดี มีคุณภำพ ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม บริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ไวใ้นประมวล
ระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมทั้งในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และควำมรับผดิชอบต่อสินคำ้โดยบริษทัจะจดัส่งสินคำ้
ท่ีมีคุณภำพให้แก่ลูกคำ้เท่ำนั้น ทั้งยงัตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้ท่ีถูกตอ้ง รวมถึงรับประกนัคุณภำพของสินคำ้ท่ี
จดัส่งดว้ย นอกจำกน้ี บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลของลูกคำ้ไวเ้ป็นควำมลบัไม่น ำไปหำประโยชน์และไม่เปิดเผยโดย
ไม่ไดรั้บอนุญำต แนวนโยบำยดงักล่ำวเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 

3.4 คู่คำ้/เจำ้หน้ี : ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมของบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัใน
กำรคดัเลือกคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain ไวด้ว้ย บริษทัจึงไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรตรวจสอบคุณสมบติัของ
คู่คำ้ (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในวำ่คู่คำ้มีช่ือเสียง ควำมสำมำรถท่ีจะปฏิบติัตำมสัญญำ ทั้งยงัตรวจสอบรำยช่ือ
ของคู่คำ้วำ่อยูใ่นรำยช่ือท่ีถูกจบัตำมองโดยรัฐบำลหรือไม่ และธุรกรรมท่ีท ำกบัคู่คำ้ไม่มีลกัษณะเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรหลีกเล่ียงกฎหมำย นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจกบัคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain จะตอ้งไม่
เกิดกำรขดักนัของผลประโยชน์ดว้ย และเพื่อเป็นกำรคุม้ครองประโยชน์ของคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain บริษทั
จะท ำสัญญำกำรไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลควำมลบัอ่ืนๆ ของคู่คำ้และผูจ้ดัหำ Supply Chain  

3.5 คู่แข่งทำงกำรค้ำ : บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำไวใ้นประมวล
ระเบียบและจริยธรรมท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคล้องกบัหลักสำกล ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำย
เก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ มีกำรแข่งขนัอยำ่งเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ท ำขอ้ตกลงใดๆ ท่ีเป็น
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กำรขดัขวำงทำงกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ เช่นกำรฮั้ว หรือกำรกระท ำใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำตลำด เช่น กำร
ทุ่มตลำด หรือกำรท ำควำมตกลงร่วมกนัก ำหนดรำคำ 

3.6 สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม : บริษทัตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและรับผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมไดก้ ำหนดให้เป็นนโยบำยของบริษทัท่ีจะสร้ำงและพฒันำสังคม 
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัเป็นส่วนหน่ึงอยู ่โดยบริษทัไดจ้ดัท ำแผนประจ ำปีในกำรพฒันำสังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มตำมควำมเหมำะสม นอกจำกน้ีบริษทัไดริ้เร่ิมโครงกำรต่ำงๆ ท่ีช่วยลดมลภำวะและใชท้รัพยำกรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เช่นโครงกำรโรงงำนพลงัควำมร้อนร่วม รำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมซ่ึง
ได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทรำบโดยทัว่กนั นอกจำกน้ี บริษทัได้จดัตั้ง “คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรมวลชน
สัมพนัธ์” ข้ึนเพื่อก ำหนดมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง กำรให้ควำมร่วมมือ
กบัทำงหน่วยงำนรำชกำรและส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในชุมชนดว้ย 

หลกัปฏิบติัท่ีบริษทัยึดมัน่และถือวำ่ส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งต่อกำรเติบโตท่ีย ัง่ยืนคือกำรต่อตำ้นกำรคอรัปชัน่ 
บริษทัไดก้ ำหนดไวใ้นประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมถึงกำรห้ำมให้สินบนและห้ำมท ำกำรคอรัปชัน่ทุก
ประเภท อนัไดแ้ก่กำรไม่ให้ เสนอวำ่จะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีรัฐหรือบุคคลใดๆ ท่ีใชอ้  ำนำจรัฐเพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำย รวมถึงไม่สนบัสนุนกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีรัฐเพื่อให้
บริษัทได้รับบริกำรตำมปกติ หำกจ ำเป็นต้องท ำธุรกรรมผ่ำนตัวแทนหรือนำยหน้ำ จะต้องมีกำรตรวจสอบ
คุณสมบติัของตวัแทนและนำยหน้ำนั้นด้วย และธุรกรรมดงักล่ำวจะตอ้งมีรำคำไม่สูงกว่ำรำคำปกติของตลำด 
พนกังำนหรือตวัแทนจะตอ้งเก็บเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมกำรเงินของบริษทัไวเ้พื่อกำรตรวจสอบโดย
ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษทัดว้ยบริษทัจดัอบรมแก่พนกังำนเพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรคอรัปชัน่เป็นประจ ำ
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันำทรัพยำกรมนุษยข์องบริษทัท่ีพนกังำนทุกคนตอ้งเขำ้ร่วม 
 เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกำรสอดส่องกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรม หรือมีขอ้ร้องเรียนใน
กำรกระท ำผิดกฎหมำย ส่อไปในทำงทุจริต คอร์รัปชั่น บริษทัจึงได้จดัให้มีช่องทำงกำรเสนอขอ้ร้องเรียนและ
คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ดงัน้ี  

- พนกังำนบริษทัสำมำรถเสนอร้องเรียนกำรกระท ำท่ีขดัต่อกฎระเบียบของบริษทัหรือเสนอควำมคิดเห็น
ใดๆ ได้โดยผ่ำนสำยบงัคบับญัชำคือผูจ้ดักำรทัว่ไปหรือเจำ้หน้ำท่ีบริหำรได้ หรือหำกพนักงำนรู้สึกไม่สะดวก
หรือไม่สบำยใจ พนกังำนสำมำรถร้องเรียนหรือเสนอควำมเห็นผ่ำนสำยด่วนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ได ้สำยด่วน
กรรมกำรใหญ่มีหลำยช่องทำงไดแ้ก่อีเมล์ จดหมำยและโทรศพัทแ์ยกต่ำงหำกจำกกำรร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ ซ่ึงจะติดต่อโดยตรงถึงประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เม่ือมีกำรร้องเรียน
ประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัจะพิจำรณำถึงขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวโดยอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำร
ระเบียบปฏิบติัเพื่อสอบสวนหำหลกัฐำนแล้วพิจำรณำจดักำรไปตำมควำมเหมำะสม เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ระเบียบปฏิบติัหรือหัวหน้ำส ำนักกฎหมำยจะเป็นผูแ้จ้งผลให้ผูร้้องเรียนหรือเสนอควำมคิดเห็นทรำบถึงกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 
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- นอกจำกน้ี พนักงำนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สำมำรถเสนอขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรได้โดยตรง 
โดยส่งข้อร้องเรียนไปท่ีอีเมล์  compliance@thaicentral.co.th หรือหมำยเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือท่ี 
เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ท่ีอยู่ 21/35-46 อำคำรไทยวำ 1 ชั้น 15 ถนนสำทรใต ้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ และเสนอไปยงั
คณะกรรมกำรโดยตรงเพื่อพิจำรณำต่อไป  

บริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงวิธีกำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไวแ้ลว้ในประมวลระเบียบปฏิบติั 
และในกำรร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดบริษทัจะให้ควำมคุม้ครองผูร้้องเรียน แจง้เบำะแสหรือเสนอ
ควำมคิดเห็น ขอ้มูลของผูร้้องเรียนและรำยละเอียดในกำรร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นควำมลบัและจะถูกลบเม่ือกำร
สืบสวนเสร็จส้ินลง 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งรำยงำนขอ้มูล

ทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไปตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยได้เผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษทั www.tcccthai.com รวมถึงสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์
ของบริษทั ไดท่ี้ หมำยเลขโทรศพัท ์02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซ่ึงใหบ้ริกำร
ขอ้มูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ต่อนกัลงทุน นกัวเิครำะห์ และประชำชนทัว่ไป 

4.1 บริษทัได้เปิดเผยรำยละเอียดของขอ้มูลต่ำงๆ ของบริษทัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 อนั
ได้แก่ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น รำยช่ือ ประวติั กำรถือหุ้น บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวนกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำร นโยบำยและจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำน ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและกำรแข่งขนั ควำมเส่ียงหลกั นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ ขอ้มูลรำยกำรระหวำ่งกนั ค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีจ่ำยให้กบัผูส้อบ
บญัชี 

4.2 บริษทัจดัใหผู้ถื้อหุน้/ผูล้งทุนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยำ่งทัง่ถึงและเท่ำเทียมกนัโดยบริษทั
ได้จดัท ำรำยงำนประจ ำปี รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส บนเว็บไซต์ของบริษทั และผูบ้ริหำรได้มีกำร
พบปะกบันกัวเิครำะห์กำรลงทุนเป็นคร้ังครำวดว้ย  

4.3 บริษทัได้ก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษทัตอ้งรำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัให้
บริษทัทรำบทุกคร้ังรวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรเม่ือไดรั้บแต่งตั้งเขำ้เป็นกรรมกำร ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังแรกหลงัจำกกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกปีจะมีกำรแจง้เตือนถึงนโยบำย
ดงักล่ำวใหแ้ก่กรรมกำรทรำบเพื่อถือปฏิบติัต่อไป  

mailto:mailbox@thaicentral.co.th
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4.4 จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร บริษทัได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้
อยำ่งชัดเจนโดยเทียบเคียงจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนั ค่ำตอบแทนกรรมกำร
และผูบ้ริหำรของบริษทัส ำหรับปี 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรแลว้ 

4.5 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษทัและสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินท่ีปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงั และ
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและสำมำรถ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 โดยสำมำรถหำรำยละเอียดไดจ้ำกรำยงำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษทั 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดย

คณะกรรมกำรมีบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีตอ้งค ำนึงถึงหลกักำรตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษทั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยด ำเนินกำรอย่ำงซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ 
เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงโปร่งใส ก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อให้บริษทัสำมำรถเสริมสร้ำงควำม
แขง็แกร่งในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในสำขำ

ต่ำงๆ และเพื่อเป็นกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรบริษทัไดก้ ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำร
ท่ีเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรอิสระซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งหมด กรรมกำรทุกท่ำนตอ้งมีคุณสมบติัตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ข้อบังคบัของบริษัทก ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยต้องมี
กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษทั แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน ปัจจุบนับริษทั
มีกรรมกำรอิสระทั้งส้ิน 3 ท่ำนซ่ึงคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3 ท่ำน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 6 ท่ำน ซ่ึงในจ ำนวนน้ีเป็นกรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน

ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 
 
1. นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ    กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำยทำคำยกิู โทเฮ    กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ    กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ 
5. นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ  กรรมกำร 
6. นำยสุวชิ สุวรุจิพร    กรรมกำร 
7. นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมไวล่้วงหนำ้

ทุกปี บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบไปยงักรรมกำรไม่
นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลำ 
3-4 ชัว่โมง ทั้งน้ี กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีกำรบนัทึกจดัท ำเป็นรำยงำน
กำรประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมกำรผำ่นกำรรับรองและจดัเก็บเพื่อผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้  

 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
1. คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์ และให้ควำมเห็นชอบต่อ ภำรกิจ กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทัตลอดจนก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน
กลยทุธ์และงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจสูงสุดแก่บริษทั
และควำมมัง่คัง่สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  
  2. จดัใหมี้ระบบตรวจสอบภำยใน และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำร
บริษทัไดก้ ำหนดและแบ่งแยกหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำย
บริหำร มีกำรก ำหนดระดบัอ ำนำจด ำเนินกำรแต่ละดำ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก ำหนดอ ำนำจทำงกำรเงินอย่ำง
ชดัเจน  
 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562......44 /  

                                                                                                                                                                                              

 
  3. จดักำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
  4. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษทั ควบคุม ก ำกบั ดูแล 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยก ำหนดให้มี
กำรรำย งำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัททุกเดือนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัไดต้ระหนกัถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ จึง
ไดก้ ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนเร่ืองท่ีส ำคญัต่ำงๆ ของบริษทั เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภำพ  
  5. พิจำรณำอนุมัติรำยกำรท่ีส ำคัญ เช่น โครงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรซ้ือขำยทรัพย์สิน 
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  6. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคุมของ
คณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยใน
ระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เป ล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจ
นั้นๆ ได ้
  7. พิจำรณำอนุมติั และ/หรือ ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงของบริษทัให้เป็นไปตำม
ประกำศ ขอ้ก ำหนด หรือ แนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  8. พิจำรณำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ มีเหตุผล และ
เป็นอิสระภำยใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนโดย
ถือเป็นหน้ำท่ีท่ีตอ้งหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน และ/หรือ ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอนัอำจ
ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียผลประโยชน์ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
ช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นำยโยชิฮิโระ      

ทำมูระ หรือนำยจิโร่ นิชิยำม่ำ ลงลำยมือช่ือร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ  นำยทำคำยูกิ โทเฮ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตรำส ำคญับริษทั 

 
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะกรรมกำรไดเ้ขำ้ฝึกอบรมหรือเขำ้ร่วม

หลกัสูตรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำรโดยในปี 2562 มีกรรมกำรท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรมดงัน้ี 
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1. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร ไดเ้ขำ้ฝึกอบรมในหลกัสูตร  
- 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 

จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 
2. นำยทำคำยกิู โทเฮ ไดเ้ขำ้ฝึกอบรมในหลกัสูตร 

                            - CFO Professional Development Program 5/2019 จดัอบรมโดยสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
                            - CFO Orientation course 2020 จดัอบรมโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัมีจ ำนวน 3 ท่ำน จำกคณะกรรมกำรบริษทั มีคุณสมบติัตำม

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ 39/2559 และประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2542 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำม
กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อได ้ ส ำหรับปี 2562 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย 

1. นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร   กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช   กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยนำยโอภำส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมกำรตรวจสอบผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบ

ทำนงบกำรเงินของบริษทั  
 
ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ังดว้ยกนั รำยละเอียดกำรเขำ้ร่วม

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงัน้ี 
1. นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล    เขำ้ร่วมประชุม 5 คร้ัง 
2. นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร   เขำ้ร่วมประชุม 5 คร้ัง 
3. นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช   เขำ้ร่วมประชุม 5 คร้ัง 
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

  2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้ส ำนกัตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
  3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ตลอดจนดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎ 
ระเบียบและนโนบำยต่ำงๆ ท่ีมีกำรก ำหนดไว ้
  4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้ง บุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
  6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำในช่วงท่ีเหมำะสม 
  7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัโดย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูล้งนำม ครอบคลุมถึงสำรสนเทศต่อไปน้ี 
   7.1 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
   7.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเด็นดงัน้ี 

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

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) ควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติั

หนำ้ท่ี 
7) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและ

ควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
  8. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย 
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  บริษทัมีส ำนักตรวจสอบภำยใน มีสำยบงัคบับญัชำข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดควำมอิสระในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสำยงำนต่ำงๆ โดยส ำนกัตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีสอบทำน
ควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลต่ำงๆ รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยใน พร้อมทั้งวำงแผนกำรตรวจสอบและติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมแผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ำร
ด ำเนินของบริษทั เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีนำยไพฑูรย ์อินอุทยั เป็น
ผูจ้ดักำรทัว่ไป มีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

 
บริษทัมีคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรกิจกำรภำยในบริษทั คณะกรรมกำร

บริหำรประกอบดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจ ำนวน 8 ท่ำน (โปรดดูหนำ้ 30 ขอ้ 8.2) 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
1. บริหำรจดักำรงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำย โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมติัใน

เร่ืองส ำคญัๆ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวอ้ยำ่งชดัเจนในตำรำงอ ำนำจอนุมติัในเร่ืองต่ำงๆ เช่นกำรจดัซ้ือ กำรผลิตและ
กำรจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี บีญชีและกำรเงิน ทรัพยำกรบุคคล ตำมแผนงำนหรืองบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งเคร่งครัด ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัและผู ้
ถือหุน้อยำ่งดีท่ีสุด 
  2. ใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ในกำร
ตดัสินใจในประเด็นท่ีส ำคญัต่อกลยทุธ์องคก์รและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรลงทุน งบประมำณกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บับริษทั  
  3. กลัน่กรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 

 
การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ ทั้งน้ีมีกำรแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีระหวำ่งกนัอยำ่งชดัเจน ส ำหรับกำรอนุมติัรำยกำรท่ีมีควำมส ำคญั บริษทั
ไดมี้กำรก ำหนดล ำดบัขั้นในกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทั ในรูปเล่มท่ีชัดเจน นอกจำกน้ี ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำน ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถซักถำม
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ในเร่ืองท่ีเป็นสำระส ำคญัได ้
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9.2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ 
 
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัเป็นคณะกรรมกำรท่ีถูกจดัตั้งข้ึนตำมกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบติัของ

บริษทั (Compliance Program) เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำเน้ือหำและก ำกบัดูแลกำรใช้ประมวลระเบียบปฏิบติั
และจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซ่ึงเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐำนท่ีครอบคลุมและก ำกับกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั 
  ประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมมีผลบงัคบัต่อบริษทั กรรมกำร และพนกังำนบริษทัทุกคน 
ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลอยำ่งเคร่งครัด หลกัปฏิบติัของประมวลระเบียบปฏิบติัและ
จริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักควำมสุจริต มีจุดมุ่งหมำยให้พนักงำนบริษัทยึดมั่นใน
มำตรฐำนทำงจริยธรรมในระดบัสูงและป้องกนัมิให้มีกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยหรือผิดต่อนโยบำยของบริษทั อนั
เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป ทั้งยงัจะส่งเสริมให้บริษทัมีกำรเติบโตอย่ำงมัน่คง
และย ัง่ยืนอีกดว้ย เน้ือหำในประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอนัไดแ้ก่ พนกังำนของบริษทั 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ทรัพยสิ์นและขอ้มูลของบริษทั พนกังำนทุกคนมีหน้ำท่ีท่ีจะตอ้งศึกษำและท ำควำม
เขำ้ใจในเน้ือหำ และน ำไปใชป้ฏิบติัในกำรท ำงำน รวมถึงตอ้งสอดส่องดูแลกำรกระท ำท่ีขดัต่อประมวลระเบียบ
ปฏิบติัและจริยธรรมดว้ย  

 
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติัประกอบไปดว้ย  
1. กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่   เป็นประธำนคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั 
2. เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั 
3. หวัหนำ้ส ำนกักฎหมำย  เป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ 
 
1. วำงแผนกำรใช้และปฏิบติัตำมประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

และให้ควำมรู้เก่ียวกบัประมวลดงักล่ำว รวมถึงพิจำรณำและอนุมติัแผนกำรใช้และปฏิบติัตำมประมวลดงักล่ำว
ตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเสนอมำ 
  2. จดัตั้ งและดูแลรักษำเครือข่ำยส่ือสำรฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีท่ีเกิดกำรกระท ำท่ีมิชอบด้วย
กฎหมำยหรือฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงกำรละเมิดนโยบำยของบริษทั หรือกำรกระท ำใดๆ ท่ีสงสัยวำ่จะเป็นกำร
ละเมิดกฎหรือระเบียบบริษทั 
  3. จดัให้มีทีมงำนสอบสวนตำมควำมจ ำเป็นเพื่อคน้หำขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบักำรกระท ำท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำยหรือกำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบของบริษทั และพิจำรณำวำ่กำรฝ่ำฝืนหรือกำรละเมิดดงักล่ำวควรจะมีกำร
ลงโทษทำงวินัยหรือไม่ รวมถึงน ำเสนอมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อจดักำรกรณีดงักล่ำว รวมถึงเพื่อป้องกนักรณี
ดงักล่ำวท่ีอำจเกิดข้ึนอีกในอนำคต 
  4. ช้ีแจงและอบรมพนกังำนบริษทัให้เขำ้ใจและตระหนกัถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตน
ตำมประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรม 
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

  คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงข้ึนเพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสำมำรถ
สนับสนุนกำรตดัสินใจของบริษทัให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงลดควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน
อนำคต โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้น ำหลักกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัจดทะเบียนมำปรับใชใ้นบริษทั  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปด้วย 
 
1. ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 
2. ประธำนเจำ้หน้ำท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่, เจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร

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

ด ำเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
  2. จดัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงและก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ง
องคก์ร 
  3. สอบทำนควำมเส่ียงและมำตรกำรในกำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียงซ่ึงประเมินโดยเจำ้ของควำมเส่ียง 
และใหค้  ำแนะน ำเพื่อกำรปรับปรุง 
  4. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร รวมถึง
ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 
  5. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ย
ผูบ้ริหำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทั เพื่อด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัหน่วยงำน โดยมีส ำนัก
ตรวจสอบภำยในเป็นผูป้ระสำนงำนและสนบัสนุน 

 



 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562......50 /  

                                                                                                                                                                                              

 
 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 9.3.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 
   

   ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมกำรของบริษทัจะถูกเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจ ำนวน
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร โดยตอ้งมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษทั แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวำ่ 3 คน   
  บริษทัก ำหนดให้กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นกำรลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดย
มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรคือ  
  (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือคูณดว้ยกรรมกำรท่ีจะเลือกตั้ง  
  (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำย
คนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อย
เพียงใดก็ได ้
  (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด        
  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้คณะกรรมกำรของบริษทัพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ และ
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมกำรของบริษทัข้ึนใหม่ตำมวิธีกำรขำ้งตน้ โดยกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได ้และให้กรรมกำรชุดเดิมรักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษทัต่อไปพลำงก่อนเท่ำท่ี
จ  ำเป็นจนกวำ่คณะกรรมกำรชุดใหม่จะเขำ้รับหนำ้ท่ี         
  นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัจะพน้จำกต ำแหน่งไดห้ำกกรรมกำรตำย ลำออก ขำดคุณสมบติัหรือ
มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั หรือมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำมพระ
รำชบัญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีท่ีมีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุข้ำงต้น 
ขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 
68 พระรำชบญัญติัมหำชน พ.ศ. 2535 เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรได้
เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน   
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  ขอ้บงัคบับริษทัยงัก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมำรถถอดถอนกรรมกำรบริษทัได ้โดยลงมติ
ใหก้รรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของ
จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 

การสรรหากรรมการ 
 
  เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัว่ำงลงจำกกำรลำออกจำกต ำแหน่งหรือตำมวำระหรือเหตุอ่ืนใด 
คณะกรรมกำรบริษทัจะสรรหำบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมีควำมเหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ลงมติอนุมติัแลว้แต่กรณีตำมท่ีขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด บริษทัไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ 
  เม่ือมีกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ บริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่โดยจดัรวบรวม
ขอ้มูล กฎ ระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของบริษทั รวมถึงหน้ำท่ีตำมหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัใน
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียน และให้เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูบ้รรยำยให้แก่กรรมกำรใหม่ได้
รับทรำบ 

 
9.3.2 กรรมการอสิระ 

 
หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระมิได้ผ่ำนขั้นตอนของ

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

 
  คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหลงัจำกกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีซ่ึงจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี บุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะไดรั้บกำร
คดัสรรจำก คณะกรรมกำรบริษทั พนักงำนระดบัผูฝ่้ำยจดักำรอำวุโสของบริษทัหรือบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในกรณีท่ีต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรวำ่งลง ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรจะเสนอช่ือผูท่ี้เหมำะสมให้
คณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งท่ีวำ่งลง ซ่ึงจะด ำรงต ำแหน่งไดเ้ท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรเดิมท่ีตนแทน 
 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 ส ำหรับกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัไดส่้งตวัแทนของบริษทัเขำ้
ไปด ำรงต ำแหน่งในฐำนะกรรมกำร ทั้งน้ี เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ซ่ึงตวัแทนของบริษทัไดมี้ส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดนโยบำยและตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจกรณีท่ีส ำคญั และยงัคอยดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ เช่น ประกำศของ ก.ล.ต. และประกำศของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไม่ว่ำจะ
เป็นในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล รำยกำรระหว่ำงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น เป็นตน้ เพื่อให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกนักับบริษทั นอกจำกน้ี ระบบบญัชีของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมยงัใช้ระบบบญัชีมำตรฐำน
เดียวกนักบับริษทัเพื่อใชจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  
 บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทั เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกนักำรใช้
ขอ้มูลภำยในโดยไม่ชอบซ่ึงอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่ 
กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำนบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่ำน จะไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 5.1 บริษทัไดจ้ดัท ำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบติัของบริษทั และประมวลระเบียบปฏิบติัและจริยธรรมซ่ึง
มีหัวขอ้ขอ้มูลบริษทัและกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยอำศยัข่ำววงในก ำหนดอยูแ่ละจดัให้มีกำรอบรมประจ ำปีใน
หวัขอ้ดงักล่ำวให้แก่กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทุกท่ำน โดยทุกท่ำนจะตอ้งลงลำยมือช่ือรับทรำบไวเ้ป็น
หลกัฐำน บุคคลเหล่ำน้ีจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลซ่ึงตนไดรั้บทรำบจำกกำรปฏิบติังำนเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั
โดยไม่ชอบ  
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 5.2 ส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละ
รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และก ำหนดห้ำมไม่ให้กรรมกำร และผูบ้ริหำร น ำขอ้มูลภำยในท่ีมี
สำระส ำคญัของบริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช ้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงรวมถึงกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งงดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลำ 
30 วนั ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรวมถึงข้อมูลส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่
สำธำรณชน 
 5.3 ส ำหรับบริษทัยอ่ยของบริษทัก็ตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบปฏิบติัของบริษทั และประมวลระเบียบปฏิบติั
และจริยธรรมดว้ย โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัไดน้ ำหลกักำรดงักล่ำวไปประกำศเป็นระเบียบภำยในของตนเอง 
 
 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นำยมนูญ มนูสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4292 (เป็นผูล้งลำยมือช่ือใน
งบกำรเงินของบริษทัประจ ำปี 2558 ถึง 2562) และ/หรือนำยมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8444 
(ไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) และ/หรือ นำยชูพงษ์ สุรชุติกำล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 
4325 (ไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) แห่ง ส ำนกังำน ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ ำปี 2562 โดยมีค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
1. ค่ำสอบบญัชี               

รอบปีบญัชี 2562 หน่วย:บำท 

ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
งบกำรเงินรวมประจ ำปี 

1,480,000.- 

ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
งบกำรเงินรวมรำยไตรมำส 

290,000.- 

 รวมค่ำสอบบญัชี 2,350,000.- 
 
 2. ค่ำบริกำรอ่ืน 
     ค่ำบริกำรอ่ืนเก่ียวเน่ืองกบักำรช ำระบญัชีของ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) สำขำยำ่งกุ้ง 
เช่นค่ำธรรมเนียม ค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย จ ำนวน 148,282 บำท  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส ำคญัท่ีทัว่โลกก ำลงั

ให้ควำมสนใจโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในภำคธุรกิจ ดว้ยเล็งเห็นวำ่ กำรด ำเนินกิจกำรขององคก์รธุรกิจส่งผลกระทบต่อ
สังคมและ ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้CSR จึงกลำยเป็น เร่ืองท่ีทุกฝ่ำยตอ้งให้ควำมส ำคญั ไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพื่อหวงัผลทำงกำรตลำด หรือเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหำทำงธุรกิจให้ไดรั้บกำรยอมรับ
จำกสังคม แต่ CSR ในปัจจุบนัก ำลงัทวีควำมส ำคญัและกลำยเป็น “แนวคิดและวิธีกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ” เพื่อ
พฒันำกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ ลดควำมเส่ียง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมถึงพฒันำห่วง
โซ่มูลค่ำ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 

บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น “ทีห่น่ึงในใจเกษตรกร” โดยหวงัวำ่จะเป็น
ทำงเลือกอนัดับแรกของเกษตรกร ด้วยกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีมีคุณภำพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภำพและ
ผลผลิตในกำรเพำะปลูก และยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียผ่ำนกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนฉบบัควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมฉบบัน้ีข้ึนเพื่อรำยงำนกิจกรรมควำมรับผดิชอบต่อสังคมใหส้ำธำรณชนรับทรำบ  
 
วสัิยทศัน์ของบริษัท 
 

ทีห่น่ึงในใจเกษตรกร 
“เรำมุ่งมั่นท่ีจะเป็นทำงเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยกำรส่งมอบ

ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มคุณภำพและผลผลิตในกำรเพำะปลูก” 
 

พนัธกจิของบริษัท 
 

1.มุ่งมั่นสร้างคุณค่า  
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆใหก้บัเกษตรกรและกำรเกษตรโดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรท่ี

เหนือกว่ำ ซ่ึงจะถูกคิดค้นและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มผลผลิตในกำรเพำะปลูก กำรบริกำรของเรำจะ
ครอบคลุมไปยงัเกษตรกรทัว่ทั้ งภูมิภำคอำเซียน และจะขยำยรูปแบบเพิ่มข้ึนอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 
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2.พฒันาคนของเรา  
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคนของเรำโดยกำรให้โอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีพนักงำน

ช่วยกนัส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกนั เรำจะพฒันำองค์กรของเรำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรับมือกบักำรเปล่ียนแปลง
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 

 
3.เอาใจใส่ต่อสังคม  
เรำมุ่งมัน่ท่ีจะท ำให้กระบวนกำรทำงธุรกิจของเรำเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีควำมย ัง่ยนื และสร้ำงอิทธิพล

เชิงบวกต่อสังคม โดยกำรน ำเอำแนวคิดกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนมำใช้ร่วมกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของเรำ 

 
ทศิทางสู่ความยัง่ยืน 
 

“กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกร เพื่อส่งมอบคุณค่ำทำงกำรเกษตรท่ีย ัง่ยืน” ถือเป็นค ำมัน่สัญญำ
ท่ีบริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญัและถือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ  

 กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตกร จ ำเป็นตอ้งอำศยัปัจจยัหลำยดำ้น ในฐำนะผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็น
สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรเกษตร บริษทัจึงมีควำมรับผิดชอบท่ีจะตอ้งผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ ควบคุมสินคำ้
ให้ได้มำตรฐำนสูง คิดคน้และพฒันำผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนให้ค  ำปรึกษำในกำรใช้สินคำ้ท่ีถูกตอ้ง
ปลอดภยัแก่เกษตกร เพื่อสนบัสนุนกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภำพ 
และสำมำรถส่งมอบสินคำ้ทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณค่ำและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค นอกจำกน้ีบริษทัยงัไม่ละเลยท่ีจะ
ดูแลชุมชนและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอำจไดรั้บผลกระทบจำกกิจกรรมของบริษทั โดยกำรลดมลภำวะ ประหยดัพลงังำน 
พร้อมทั้งพฒันำชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นกำรพึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั ระหว่ำงบริษทัและชุมชนซ่ึง
สำมำรถน ำไปสู่กำรเติบโตท่ีย ัง่ยนืไดใ้นอนำคต 

 
กรอบการรายงาน 
 

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

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

 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผูมี้ส่วนได้เสียเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัในด้ำนต่ำงๆ และอำจได้รับประโยชน์
หรือผลกระทบจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัดว้ย จึงถือเป็นหนำ้ท่ีของบริษทัท่ีจะตอ้งควบคุมดูแลกิจกรรมของ
บริษทัเพื่อเสริมสร้ำงผลประโยชน์และลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนให้ไดม้ำกท่ีสุด ผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัเป็นส่วนส ำคญั
ส ำหรับกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำท่ีย ัง่ยืน โดยบริษัทจะประเมินควำมเส่ียงของกิจกรรมและติดตำม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนได้เสียแล้วจึงก ำหนดกลยุทธ์ 
นโยบำย แนวทำงปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ  

บริษทัไดจ้ดัประเภทของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัออกไดเ้ป็นกลุ่มต่ำงๆ ดงัน้ี 
1. พนักงานของบริษัท เป็นผูป้ฏิบติัและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแนวนโยบำยของบริษทั ประโยชน์หรือ

ผลกระทบท่ีอำจไดรั้บไดแ้ก่ ค่ำจำ้งสวสัดิกำรต่ำงๆ หน้ำท่ีกำรงำน กำรฝึกอบรมควำมรู้ต่ำงๆ สภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน 

2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผูช้  ำระเงินซ้ือหุ้นของบริษทัจึงมีส่วนไดเ้สียข้ึนอยูก่บัผลประกอบกำรของ
บริษทัดว้ย ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจไดรั้บไดแ้ก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นท่ีตนถือในรูปต่ำงๆ เช่น เงิน
ปันผล ผลก ำไรขำดทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผย 

3. เกษตรกร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงจำกกำรอุปโภคสินคำ้ของบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจ
ได้รับได้แก่ คุณภำพของสินค้ำและบริกำร กำรเปิดเผยขอ้มูลของสินค้ำ กำรให้ค  ำปรึกษำแก่ลูกค้ำ กำรรักษำ
ควำมลบัของลูกคำ้ บริกำรหลงักำรขำย 

4. ผู้แทนจ าหน่าย เป็นผูมี้ควำมส ำคญัในกำรกระจำยสินคำ้ให้กบัเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบท่ี
อำจไดรั้บคือ ส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ กำรจดัเตรียมและขนถ่ำยสินคำ้ให้แก่ผูแ้ทนจ ำหน่ำย กำรส่งเสริม
และสนบัสนุนทำงกำรตลำด กำรรับประกนัสินคำ้ในกรณีสินคำ้มีควำมช ำรุดบกพร่อง 

5. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผูท่ี้มีบทบำทในห่วงโซ่อุปทำน เช่นกำรจดัหำวตัถุดิบ หรือเป็นผูรั้บจำ้งหรือใหบ้ริกำร
แก่บริษทัในงำนหรือโครงกำรใดๆ ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจไดรั้บไดแ้ก่ รำคำวตัถุดิบในกำรจดัซ้ือจดัหำ 
กำรประมูลงำนหรือโครงกำรของบริษทั กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีควำมรู้หรือประสบกำรณ์  

6. คู่แข่ง เป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในดำ้นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และกำรแข่งขนั ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจ
ไดรั้บไดแ้ก่ กำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำย กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใสและมีจริยธรรม 

7. เจ้าหนี้ เก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยเป็นผูท่ี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน
ไดแ้ก่ กำรช ำระหน้ีสินตรงต่อเวลำรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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8. ชุมชนแวดล้อม เก่ียวขอ้งกบับริษทัเน่ืองจำกอำจไดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิต 

เช่น มลภำวะจำกกระบวนกำรผลิตต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรจำ้งแรงงำนในชุมชน กำรอุดหนุนสินคำ้พื้นบำ้นในชุมชน 
กำรพฒันำชุมชนในดำ้นต่ำงๆ  

 
ประเด็นทีส่ าคัญและมุ่งเน้นในการด าเนินความรับผดิชอบสังคม 

 จำกกำรวิเครำะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยพิจำรณำจำกประเด็นท่ีมีควำมส ำคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและประเด็นท่ี
มีควำมส ำคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไดก้ ำหนดประเด็นท่ีส ำคญัและมุ่งเน้น จำกนั้นบริษทัก็ไดด้ ำเนินกิจกรรมควำม
รับผดิชอบต่อสังคมโดยมุ่งเนน้ไปตำมประเด็นขำ้งตน้เป็นส ำคญั 

- กำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ 
- กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- กำรปฏิบติัต่อแรงงำนและกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยข์องบริษทั 
- กำรใหข้อ้มูลควำมรู้ท่ีถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑใ์หแ้ก่เกษตรกร 

CSR in Process 
 
ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  สังคม  และส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัไดร้วบรวมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจดัเป็นควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  สังคม  และส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า 

บริษทัมีนโยบำยเน้นกำรผลิตสินค้ำท่ีมีคุณภำพสูง ได้มำตรฐำน เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจและ
เช่ือมัน่ในคุณภำพสินคำ้ของบริษทัวำ่เป็น “ปุ๋ยเตม็สูตร” กำรท่ีปุ๋ยมีคุณภำพดีจะส่งผลใหป้ริมำณผลผลิตทำงเกษตร
เพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรำยไดเ้พิ่มมำกข้ึนและช่วยยกระดบัควำมเป็นอยูข่องเกษตรกรใหดี้ข้ึน 

- ในสำยกำรผลิต โรงงำนทั้งสองของบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 มำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนร่วม บริษทัจดัให้มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพของวตัถุดิบและสินคำ้ท่ีผำ่นสำยกำรผลิตอยำ่งเขม้งวด โดยจะมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพของปุ๋ย 3 ช่วงดว้ยกนั 
เร่ิมจำก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมำณธำตุอำหำรของวตัถุดิบก่อนส่งเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต ช่วงท่ี 2 สุ่มตรวจปริมำณ
ธำตุอำหำรระหวำ่งท่ีปุ๋ยผลิตส ำเร็จผำ่นสำยพำนกำรผลิต และช่วงท่ี 3 สุ่มตรวจระหวำ่งท่ีปุ๋ยผลิตส ำเร็จถูกบรรจุลง
บรรจุภณัฑ ์ในกำรสุ่มตรวจธำตุอำหำรในแต่ละช่วงนั้น พนกังำนบริษทัจะสุ่มเก็บตวัอยำ่งของปุ๋ยทุกๆ 15 นำทีจำก
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สำยพำนล ำเลียงจนครบ 8 คร้ัง (หรือทุก 2 ชัว่โมง) ตวัอย่ำงท่ีเก็บไดจ้ะถูกส่งไปท่ีห้องปฏิบติักำรของบริษทัเพื่อ
วิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร หำกพบว่ำตวัอย่ำงท่ีสุ่มตรวจมีปริมำณธำตุอำหำรไม่ได้ตำมมำตรฐำน ปุ๋ยท่ีผลิต
ในช่วงดงักล่ำวจะถูกแยกออกจำกสำยกำรผลิตและน ำไปผำ่นกระบวนกำรผลิตใหม่ วิธีกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้
ของบริษทัน้ีจดัวำ่มีมำตรฐำนในกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ท่ีสูงมำกในอุตสำหกรรมกำรผลิตปุ๋ยเคมี 

- บริษทัไดจ้ดัตั้งหอ้งปฏิบติักำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณภำพของปุ๋ยข้ึนท่ีโรงงำนพระประแดงและโรงงำน
นครหลวง โดยมีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพควำมแม่นย  ำในกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรของปุ๋ยเคมีสูง 
ห้องปฏิบติักำรของบริษทัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2017 มำตรฐำนห้องปฏิบติักำรทดสอบ 
โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงมัน่ใจไดว้ำ่ปุ๋ยเคมีท่ีผำ่นกำรวิเครำะห์จำก
หอ้งปฎิบติักำรของบริษทัจะมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม ปัจจุบนัหอ้งปฏิบติักำรของบริษทัไดรั้บกำร
รับรองเป็นห้องปฏิบติักำรวิเครำะห์ปุ๋ยจำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงปุ๋ยเคมีท่ีผำ่นกำร
วเิครำะห์จำกหอ้งปฏิบติักำรสำมำรถน ำไปข้ึนทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ ำหน่ำยได ้

 
2. การปรับปรุงกระบวนการผลติ 

 
บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบขนส่งภำยในโรงงำนนครหลวงและโรงงำนพระสมุทรเจดียใ์น

ขั้นตอนกำรล ำเลียงสินคำ้ผลิตส ำเร็จเขำ้สู่โกดงัและกำรขนถ่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้หรือผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
- ส ำหรับโรงงำนนครหลวง ไดเ้พิ่มควำมสะดวกในกำรจ่ำยสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แบบ One Stop Service ดว้ย 

ระบบ Palletizer และระบบ P-Sling โดยมีคอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซ่ึงเป็นกำรใช้แรงงำนคนและ
รถบรรทุกเคล่ือนยำ้ยสินคำ้เป็นหลกั ระบบดงักล่ำวสำมำรถลดเวลำในกำรขนส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ภำยในโรงงำน
ไดม้ำกกวำ่ร้อยละ 50 

- ส ำหรับโรงงำนพระประแดง ไดมี้กำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรล ำเลียงสินคำ้เขำ้สู่โกดงั และกำรขน
ถ่ำยสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ โดยไดติ้ดตั้งระบบ P-Sling ท ำให้สำมำรถเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดค้ร้ังละ 2 เมตริกตนั รวมทั้ง
บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงระบบในกำรขนส่งสินคำ้ โดยไดก้ ำหนดจุดจอดรถส ำหรับเตรียมรอข้ึนสินคำ้ใหม่ และท ำ
กำรปรับปรุงเส้นทำงจรำจร ท ำให้สำมำรถบริหำรจดักำร กำรเดินรถเพื่อรับสินคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถ
ลดระยะเวลำในกำรรอรับสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ภำยในโรงงำนประมำณร้อยละ 80 

 
3. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
- บริษทัได้สร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซ่ึงเป็นโครงกำรผลิต

พลงังำนไฟฟ้ำร่วมกบัพลงังำนควำมร้อนท่ีโรงงำนพระประแดง โดยโรงงำนไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมจะผลิต
กระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ในโรงงำน หำกมีกระแสไฟฟ้ำเหลือจำกกำรใช้ก็จะขำยให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง ใน
กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำนอกจำกจะไดก้ระแสไฟฟ้ำแลว้ ยงัจะไดพ้ลงังำนควำมร้อนซ่ึงสำมำรถน ำไปใชใ้น
กระบวนกำรผลิตปุ๋ยเคมีไดอี้กดว้ย โครงกำรน้ีจึงเป็นกำรลดกำรใชพ้ลงังำนและประหยดัค่ำใช้จ่ำยไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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นอกจำกน้ีโครงกำรยงัสำมำรถท ำรำยได้ให้แก่บริษทัจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง บริษทัเร่ิม
เดินเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมตั้งแต่ปลำยปี 2556  

- บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำรควบคุมคุณภำพของอำกำศบริเวณโรงงำนพระประแดงและโรงงำนนครหลวง 
ในกระบวนกำรล ำเลียงวตัถุดิบหรือสินคำ้ส ำเร็จเขำ้สู่โรงงำนจะอำจจะท ำให้เกิดฝุ่ นละอองขนำดเล็ก ซ่ึงอำจมี
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียงและยงัเป็นกำรสูญเสียวตัถุดิบจ ำนวนหน่ึง บริษทัไดด้ ำเนินกำรติดตั้ง
เคร่ืองก ำจดัฝุ่ นท่ีเรียกวำ่ระบบ Cyclone ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชก้ำรหมุนวนของอำกำศเพื่อให้ฝุ่ นตกตะกอนลงดำ้นล่ำง 
ซ่ึงหลงัจำกด ำเนินกำรติดตั้งระบบดงักล่ำวแลว้ สภำพอำกำศบริเวณโรงงำนมีฝุ่ นอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน บริษทัยงั
ไดติ้ดตั้งระบบก ำจดัฝุ่ นละอองเพิ่มเติมดว้ยระบบ Scrubber Tank ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชน้ ้ำจบัละอองฝุ่ น ท ำใหส้ำมำรถ
ก ำจดัฝุ่ นท่ีมีขนำดเล็กกวำ่ 20 ไมครอนได ้นอกจำกน้ีท่ีโรงงำนนครหลวง บริษทัไดจ้ดัท ำป้ำยแสดงคุณภำพอำกำศ
ติดตั้งไวบ้ริเวณท่ำเรือโรงงำนนครหลวง โดยจะท ำกำรตรวจติดตำมคุณภำพอำกำศเป็นประจ ำทุกวนัและแสดงผล
ท่ีวดัได้บนป้ำยดิจิตอล เพื่อเป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ชุมชนท่ีอำศยัโดยรอบได้ทรำบตำมหลักธรรมำภิบำล
ส่ิงแวดลอ้ม  

- บริษทัด ำเนินกำรโครงกำรคดัแยกขยะ โครงกำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรณรงคใ์ห้พนกังำนท ำกำรคดัแยก
ขยะภำยในโรงงำนก่อนน ำไปทิ้ง โดยบริษทัจะรับซ้ือขยะท่ีสำมำรถน ำไปรีไซเคิลไดต้ำมรำคำท่ีก ำหนดไว ้จำกนั้น
ขยะดงักล่ำวก็จะถูกขำยให้แก่ผูรั้บซ้ือขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคลอ้งกบักิจกรรม “เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน” ท่ีบริษทั
จดัข้ึน เงินจำกกำรขำยขยะรีไซเคิลให้แก่ผูรั้บซ้ือก็จะน ำมำหมุนเวียนรับซ้ือขยะจำกพนกังำนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
ต่อไป นอกจำกน้ี บริษทัได้เปล่ียนและจดัวำงภำชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมำะสมและเพียงพอต่อ
ปริมำณขยะในโรงงำน จำกผลกำรด ำเนินโครงกำรพบวำ่ โรงงำนพระประแดงมีขยะรีไซเคิลท่ีขำยให้แก่ผูรั้บซ้ือ
จ ำนวน 177 ตนั และโรงงำนนครหลวงมีปริมำณขยะทัว่ไปจ ำนวน 80.10 ตนั ซ่ึงลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำคิดเป็นร้อย
ละ 28.61 ปริมำณขยะรีไซเคิลท่ีขำยให้กบัผูรั้บซ้ือมีจ ำนวน 80.82 ตนั ถำ้เทียบกบัปี 2561 แลว้ มีปริมำณท่ีลดลงคิด
เป็นร้อยละ 7.54 ถึงแมว้่ำปริมำณขยะรีไซเคิลจะลดลง แต่ก็เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรมคดัแยกขยะ กิจกรรมลด
ของเสียภำยในโรงงำนโดยใชห้ลกั 7R และมุ่งเนน้กำรมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของพนกังำน 

- บริษทัไดมี้กำรส่งเสริมสร้ำงควำมตระหนกัในเร่ืองกำรอนุรักษ์พลงังำนและกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆแก่
พนักงำนในองค์กร โดยได้จดักิจกรรมนิทรรศกำรวนัอนุรักษ์พลงังำน 2562 ณ โรงงำนพระประแดง และให้
พนักงำนแต่ละฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดงผลงำนในกำรลดและอนุรักษ์พลงังำนท่ีเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน
ต่ำงๆ เปิดโอกำสให้โรงเรียนในชุมชนเขำ้ร่วมศึกษำดูงำน โดยกิจกรรมในคร้ังน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำง
วฒันธรรมองคก์รดำ้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงบริษทัใหค้วำมส ำคญั 

- นอกจำกน้ี บริษทัค ำนึงกำรพฒันำธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืนซ่ึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม โรงงำนทั้ง
สองของบริษทัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2015 มำตรฐำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม และ ISO 
45001:2018 มำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั รวมทั้งได้รับกำรรับรองจำกกระทรวง
อุตสำหกรรมให้เป็นอุตสำหกรรมสีเขียว “วฒันธรรมสีเขียว” ระดบั 4 ซ่ึงเรำอยูใ่นขั้นตอนด ำเนินกำรเป็นระดบั 5 
ในอนำคตอนัใกลน้ี้ โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว เป็นกำรส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสำหกรรม ซ่ึงไดก้ ำหนดไว ้5 
ระดบั เพื่อประเมินและรับรองโรงงำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 
- บริษทัค ำนึงถึงควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนเป็นส ำคญั จึงไดมี้กำรจดัท ำขอ้แนะน ำกำร

ปฏิบติังำน (Work Instruction) ข้ึนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนโดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัไม่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม บริษทัมีกำรจดัอบรมควำมปลอดภยัให้แก่พนกังำนเป็นระยะๆ 
โดยเชิญวิทยำกรผูมี้ควำมรู้จำกภำยนอกมำเป็นผูบ้รรยำยในหัวขอ้ต่ำงๆ บริษทัยงัได้เก็บสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน
ภำยในโรงงำนของบริษทั รวมถึงอตัรำกำรบำดเจบ็เน่ืองจำกกำรท ำงำนซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ในปี 2562 เกิดอุบติัเหตุภำยในโรงงำนทั้งส้ิน 15 คร้ัง มีพนกังำนและผูรั้บเหมำไดรั้บบำดเจ็บ 10 คน หยุด
งำนรวมกนั 69 วนั คิดเป็นอตัรำควำมถ่ีกำรบำดเจบ็ (IFR) 4.33 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง และอตัรำควำมรุนแรงของกำร
บำดเจบ็ (ISR) 29.90 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง 

-โรงงำนพระประแดง มีพนกังำนและผูรั้บเหมำไดรั้บบำดเจบ็ 7 คน หยุดงำนรวมกนั 69 วนั คิดเป็นอตัรำ
ควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ (IFR) 8.69 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง และอตัรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจบ็ (ISR) 59.9 ต่อหน่ึงลำ้น
ชัว่โมง 

- โรงงำนนครหลวง มีพนักงำนและผูรั้บเหมำได้รับบำดเจ็บ 3 คน หยุดงำนรวมกนั 0 วนั คิดเป็นอตัรำ
ควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ (IFR) 2.59 ต่อหน่ึงลำ้นชัว่โมง และอตัรำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ (ISR) 0 ต่อหน่ึงลำ้น
ชัว่โมง 

ในกำรน้ี ทุกวนัก่อนเร่ิมปฏิบติังำน จะมีช่วง Safety Talk ประมำณ 10 นำที ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีหัวหน้ำงำน
แต่ละหน่วยงำนพูดคุยกบัพนกังำนในสำยงำนของตนเก่ียวกบัเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนรวมถึงข่ำวสำร
อ่ืนๆ ท่ีน่ำสนใจ ในกำรปฏิบติังำน เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนจะมีกำรสอบสวนถึงอุบติัเหตุเพื่อจดัท ำรำยงำนและเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพื่อปรับปรุงมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัให้มำกข้ึน บริษทัยงัเก็บสถิติกำรเจ็บป่วยของพนักงำนเน่ืองจำกกำรท ำงำนไวเ้พื่อปรับปรุงมำตรกำร
ควำมปลอดภยัของพนกังำนอีกดว้ย  

- บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำร “โรงงำนสีขำว” โดยวตัถุประสงค์เพื่อให้สถำนท่ีท ำงำนภำยในโรงงำนพระ
ประแดงและโรงงำนนครหลวงเป็นพื้นท่ีปลอดจำกยำเสพติด บริษัทได้ร่วมมือกับต ำรวจและเจ้ำหน้ำท่ีจำก
กรมกำรปกครองสุ่มตรวจปัสสำวะของพนกังำนในโรงงำนโดยไม่ก ำหนดวนัล่วงหนำ้ หำกพบวำ่พนกังำนคนใดมี
สำรเสพติดในร่ำงกำยบริษทัจะยงัไม่ด ำเนินกำรลงโทษในทนัที แต่จะส่งพนกังำนเขำ้รับกำรบ ำบดัท่ีโรงพยำบำลท่ี
ก ำหนดไว ้ในกำรบ ำบดัพนกังำนจะไดพู้ดคุยกบันกัจิตวิทยำ ทำนยำและตอ้งไดรั้บกำรตรวจปัสสำวะเป็นประจ ำ
จนครบระยะเวลำของกำรบ ำบดั จำกนั้นก็จะมีกำรสุ่มตรวจปัสสำวะเป็นระยะๆ ตำมก ำหนดของโครงกำร หำกยงั
พบวำ่พนกังำนคนนั้นยงัมีสำรเสพติดในร่ำงกำยก็จะท ำกำรเลิกจำ้ง แต่จำกสถิติท่ีผำ่นมำพบวำ่พนกังำนท่ีถูกตรวจ
พบวำ่มีสำรเสพติดในร่ำงกำยเม่ือผำ่นกำรบ ำบดัแลว้ ไม่พบวำ่มีสำรเสพติดในร่ำงกำยจำกกำรสุ่มตรวจปัสสำวะอีก 
ซ่ึงในปัจจุบนัไม่พบวำ่มีพนกังำนคนใดท่ีตรวจพบสำรเสพติดในร่ำงกำย 
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- บริษทัยงัเขำ้ร่วมโครงกำร “บริษทัเกษียณสุข” ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมัน่คง

ทำงกำรเงินให้กบัพนกังำนเม่ือถึงวยัเกษียณ โดยส่งเสริมให้พนกังำนออมเงินไวใ้ชใ้นวยัเกษียณอยำ่งเพียงพอ ผำ่น
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพตั้งแต่แรกเขำ้ท ำงำน และสนบัสนุนให้จ่ำยเงินสมทบเต็มสิทธิ บริษทัยงัส่งเสริมให้มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่พนกังำนผำ่นช่องทำงและกิจกรรมต่ำงๆอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังำนตระหนกัถึง
กำรออมเพื่อเป้ำหมำยกำรเกษียณอยำ่งมีคุณภำพ และเขำ้ใจในกำรเลือกแผนกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัตนเอง 

- บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยเช่ือว่ำธุรกิจจะเติบโตได้อย่ำงย ัง่ยืนนั้ น 
บุคคลำกรตอ้งมีคุณภำพ ในกำรน้ีบริษทัจึงมีนโยบำยในกำรพฒันำทกัษะในด้ำนต่ำงๆ ของพนักงำนผ่ำนกำร
ฝึกอบรมในหัวขอ้ต่ำงๆ ทั้งทำงดำ้นทกัษะพื้นฐำนและทกัษะทำงวิชำชีพ เช่น กำรบริหำรจดักำร กำรบญัชีและ
กำรเงิน เทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ทกัษะกำรน ำเสนออยำ่ง
มืออำชีพ เทคนิคกำรวิเครำะห์และแกปั้ญหำ รวมถึงควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีหลกัสูตรในกำรฝึกอบรมกว่ำ 
140 หลกัสูตร โดยบริษทัก ำหนดหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนแต่
ละคนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจำกน้ีบริษัทยงัรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำนในด้ำนกำร
ฝึกอบรมเพื่อก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมพนกังำนให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของพนกังำนและบริษทัมำกท่ีสุด สถิติ
กำรฝึกอบรมของพนกังำนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี จ  ำนวนพนกังำนท่ีผำ่นกำรอบรมในหลกัสูตรต่ำงๆ คิดเป็นร้อยละ 
86.37 ของพนกังำนทั้งหมด โดยมีจ ำนวนชัว่โมงอบรมรวมทั้งส้ิน 10,612.45 ชัว่โมง คิดเป็นเวลำอบรมเฉล่ียคนละ 
20.18 ชัว่โมงต่อปี และค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรมคิดเป็น 7,232.26 บำทต่อพนกังำนหน่ึงคนต่อปี 

- ในปี 2562 บริษทัไดท้  ำกำรริเร่ิมโครงกำรคน้หำตวัแทนบริษทัเพื่อสร้ำงแบรนด์แอมบำสเดอร์รุ่นแรก 
โดยกลุ่มแบรนด์แอมบำสเดอร์จะตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรเขำ้ร่วมอบรมเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรของ
บริษัท กำรเยี่ยมเยือนร้ำนค้ำ ตัวแทนจ ำหน่ำย และกำรเข้ำพบปะกับเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงบริษัทมุ่งหวงัให้
โครงกำรน้ีสำมำรถขบัเคล่ือนบุคลำกรในองคก์รให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัธุรกิจปุ๋ยเคมี 
และรับทรำบควำมตอ้งกำรของเกษตรกร สำมำรถน ำขอ้มูลมำปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ และบริกำรของบริษทัฯ ให้
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เพื่อกำ้วสู่วสิัยทศัน์กำรเป็น “ท่ีหน่ึงในใจเกษตรกร” ไดใ้นอนำคต 

 
5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร 

 
- บริษทัจดัประชุมเกษตรกรเพื่อให้ควำมรู้ดำ้นกำรเกษตร ในหัวขอ้ต่ำงๆ เฉล่ียทุกเดือนตลอดทั้งปี โดย

ร่วมกับผูแ้ทนจ ำหน่ำย มหำวิทยำลัย ภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ในกำรจดัหำสถำนท่ีและเชิญ
เกษตรกรเขำ้ร่วม ตั้งแต่ 50-500 คนต่อกำรประชุม ซ่ึงจะหมุนเวียนกนัในแต่ละพื้นท่ีทัว่ประเทศ หัวขอ้ท่ีบรรยำย
ในกำรประชุมจะเป็นควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตร เช่น วธีิกำรปลูกพืชชนิดต่ำงๆ กำรบ ำรุงรักษำดิน กำรรักษำโรคพืช 
กำรใชปุ๋้ยเคมีใหเ้หมำะสมกบักำรเพำะปลูก เป็นตน้  
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- บริษทัจดัท ำโครงกำรแปลงสำธิต ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์ห้เกษตรกรไดท้ดลองปลูกพืช เช่น ขำ้ว ขำ้วโพด 

ไมผ้ล ยำงพำรำ มนัส ำปะหลงั และกลุ่มพืชผกั เป็นตน้ กำรจดัท ำแปลงสำธิตเป็นกำรแนะน ำสินคำ้ของบริษทั 
ให้แก่เกษตรกรอย่ำงถูกตอ้งตำมควำมเหมำะสมกบักำรเพำะปลูกตำมหลกัวิชำกำร และเปรียบเทียบกบัวิธีเดิมท่ี
เกษตรกรปฏิบติัอยู ่บริษทัจะคดัเลือกเกษตรกรผูน้ ำท่ีมีควำมสนใจเขำ้ร่วมโครงกำร จำกนั้นใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของ
เกษตรกรเป็นแปลงสำธิตท ำกำรปลูกพืชโดยใชปุ๋้ยของบริษทั ภำยใตค้  ำแนะน ำ 4 ประกำรคือ ถูกสูตร ถูกเวลำ ถูก
อตัรำและถูกวิธี กำรติดตำมผลของแปลงสำธิต เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวำ่ผลผลิตจำกแปลงสำธิตปุ๋ยของ
บริษทัสำมำรถเพิ่มทั้งปริมำณและคุณภำพของผลผลิต 

- บริษทัจดัท ำวำรสำร “เพื่อนแทเ้กษตรกรไทย” แจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร ผูแ้ทนกำรคำ้ 
และผูส้นใจเป็นรำยไตรมำสโดยไม่คิดมูลค่ำ หรือสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบริษทั ภำยในวำรสำร
ดังกล่ำวจะตีพิมพ์บทควำมเก่ียวกับสำระควำมรู้ทำงกำรเกษตร เช่น แนวพระรำชด ำริในด้ำนกำรเกษตร วิธี
เพำะปลูกพืชชนิดต่ำงๆ กำรป้องกนัศตัรูพืช กำรพฒันำดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชำกำรและผูท้รงคุณวุฒิทำงกำร
เกษตรและพนกังำน ผูท้รงคุณวฒิุของบริษทั รวมทั้งเผยแพร่งำนวิจยัควำมเหมำะสมของกำรใชปุ๋้ยเคมีกบัพืชแต่ละ
ชนิดดว้ย นอกจำกน้ียงัมีคอลมัน์ไขปัญหำเกษตรซ่ึงจะเปิดโอกำสให้เกษตรกรไดซ้ักถำมปัญหำต่ำงๆ และบริษทั
จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญตอบปัญหำดงักล่ำว  

- บริษทัส่งเสริมควำมรู้ให้แก่ลูกหลำนเกษตรกรผำ่นโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรแปลงสำธิต “สวนสวย
กินได”้ วตัถุประสงคห์ลกัของโครงกำรก็เพื่อปลูกฝังควำมรู้ทำงดำ้นกำรเกษตรเบ้ืองตน้ในกำรปลูกพืชผกัและกำร
ใชปุ๋้ยเคมีอยำ่งถูกวธีิ ตั้งแต่กระบวนกำรเพำะเมล็ด ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเก่ียว ซ่ึงบริษทัคำดหวงัวำ่เด็กรุ่นใหม่
จะสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจจำกโครงกำรแปลงสำธิต “สวนสวยกินได”้ กลบัไปประยุกตใ์ชท่ี้บำ้นของตนเอง 
อีกทั้ งยงัส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย กำรรับผิดชอบในกำรท ำงำนร่วมกัน และท่ีส ำคญัเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับ
ประทำนผกัสวนครัวท่ีสดสะอำดและปลอดภยัซ่ึงปลูกดว้ยตวัเองอีกดว้ย โดยปีน้ีบริษทัไดท้  ำโครงกำรแปลงสำธิต 
“สวนสวยกินได”้ ท่ีโรงเรียนวดัสำมเรือนและโรงเรียนวดัลำย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ โดยได้มีกำรติดตำม
โครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองพบว่ำนอกจำกนักเรียนจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเพำะปลูก ใส่ปุ๋ยเพิ่มข้ึนแล้ว ยงั
สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบติัจริงในแปลงสำธิตท่ีบริษทัส่งมอบให้จนไดรั้บผลผลิตเพียงพอในกำรบริโภคภำยใน
โรงเรียน และยงัมีผลผลิตบำงส่วนเหลือเพื่อจดัจ ำหน่ำย ซ่ึงแต่ละโรงเรียนไดน้ ำรำยไดด้งักล่ำวไปใชเ้พื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในโครงกำรใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และส่วนหน่ึงสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกวตัถุดิบในกำร
ปรุงอำหำรให้แก่โรงเรียนอีกดว้ย ในอนำคตบริษทัมีแผนในกำรพฒันำขยำยโครงกำรน้ีอยำ่งต่อเน่ืองในอีกหลำยๆ
โรงเรียนทัว่ภูมิภำค 
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6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในกำรใชปุ๋้ยเคมีในดำ้นกำรเพิ่มผลผลิตใหเ้ตม็ประสิทธิภำพ และ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเพำะปลูก บริษัทร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำชั้ นน ำของประเทศหลำยแห่ง เพื่อด ำเนิน
โครงกำรวิจยัทดลองคน้หำสูตรปุ๋ยท่ีเหมำะสมกบัพืชเศรษฐกิจและดินชนิดต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์จำกผลกำรวจิยันั้น ผลงำนกำรวจิยัของบริษทัไดแ้ก่ 

โครงการวจัิย ร่วมกบั 
1. กำรเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ล ำไยนอกฤดูท่ีไดรั้บสูตรปุ๋ยสูตรต่ำงๆ ปีท่ี 3 

มหำวทิยำลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ศึกษำควำมแตกต่ำงกำรเจริญเติบโต และผลผลิต
ของขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ท่ีอตัรำปุ๋ยต่ำงกนั ปีท่ี 3 

มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. ผลของสูตรปุ๋ยเคมีท่ีแตกต่ำงกนัต่อกำร
เจริญเติบโต และคุณภำพผลผลิตของผกัข้ึนฉ่ำยและ
ผกักำดขำวปลี 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 

4. กำรทดสอบประสิทธิภำพถุงบรรจุปุ๋ยแบบ
กระดำษ    (Slow Release) ในปำลม์น ้ำมนั ยำงพำรำ 
และไมผ้ล 

ร่วมกบัแปลงเกษตรกรพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 
จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนงบประมำณในกำรวิจยัทั้งหมด โดยผลงำนวิจยัจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร 
ผูค้ำ้ปุ๋ย และผูส้นใจทัว่ไปให้ได้รับทรำบ ผ่ำนบทควำมในวำรสำร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” และงำนประชุม
เกษตรกรและงำนสัมมนำวชิำกำรต่ำงๆ ทัว่ทั้งประเทศ 

CSR after Process 

นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท ำโครงกำรและกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในดำ้น
ต่ำงๆดงัต่อไปน้ี  
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1. โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 
 
- โครงการทุนการศึกษาเพ่ือลูกหลานเกษตรกร  
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำแก่ลูกหลำนเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ขำดแคลนทุน

ทรัพย ์เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภำพของสังคม รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมประทบัใจของเกษตรกร
ต่อตรำสินคำ้ “หวัววั-คนัไถ” ตลอดจนส่งเสริมภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัต่อสังคม บริษทัไดจ้ดัทุนกำรศึกษำมอบ
ให้แก่นักเรียนท่ีเป็นบุตรหลำนของเกษตรกรท่ีศึกษำในชั้นประถมศึกษำและมธัยมศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนดีแต่
ขำดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่ำนโรงเรียนทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทย ส ำหรับในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้มอบ
ทุนกำรศึกษำเป็นจ ำนวนเงินกวำ่ 800,000 บำท  

 
 - โครงการเอแม็ท 

นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัโครงกำรเอแม็ท ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเพลินเพลินในกำรเรียน
คณิตศำสตร์ กระตุ้นให้เยำวชนไทยสนุกกับกำรคิด และฝึกปฏิภำณไหวพริบกำรวำงแผน โดยมีพนักงำนจำก
บริษทัท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม เป็นครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนให้แก่นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษำซ่ึงปีน้ีทำงบริษทัไดจ้ดั
กิจกรรมท่ีโรงเรียนในเขตชุมชนใกลโ้รงงำนนครหลวงอีกดว้ย 

 
- โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
บริษทัใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำรค่ำยขำ้วภำคกลำง “อนุชนชำวนำไทย : ควำมอยูร่อดของขำ้วไทย” ซ่ึงจดั

ข้ึนโดยมูลนิธิขำ้วไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดชำวนำรุ่นใหม่
ท่ีมีศกัยภำพสูง สำมำรถประกอบอำชีพชำวนำให้ด ำรงอยูไ่ดอ้ยำ่งย ัง่ยนื อีกทั้งยงัมุ่งหวงัใหเ้กิดกระบวนกำรเรียนรู้
ในดำ้นกำรเกษตรและเทคโนโลยต่ีำงๆในกำรเพิ่มผลผลิตใหมี้คุณภำพตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป กำร
พฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำใหเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด ทั้งน้ีบริษทัไดใ้หก้ำรสนบัสนุนโครงกำรน้ีต่อเน่ืองเป็น
ประจ ำทุกปี 

 
-โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพ่ือสนับสนุนกจิกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 
บริษทัให้กำรสนบัสนุนมอบปุ๋ยเคมีให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆท่ีตอ้งกำรน ำปุ๋ยเคมีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทำง

กำรเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรืองำนสำธำรณประโยชน์ ซ่ึงท่ีผ่ำนมำมีหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกบริษทัอำทิ โรงเรียนตำมชนบท และศูนยก์ำรุณย์ สภำกำชำดไทย ซ่ึงไดน้ ำปุ๋ยเคมีของบริษทัไปใช้
เพื่อกิจกรรมทำงสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
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-โครงการสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัชุมชน 
กำรท่ีบริษัทจะสำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงประสบควำมส ำเร็จได้นั้ นต้องอำศยัควำมร่วมมือ และแรง

สนบัสนุนจำกชุมชนรอบขำ้ง ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดใ้ห้กำรสนับสนุนและเขำ้ร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์กบัชุมชนหลำย
กิจกรรมอำทิ กิจกรรมท ำบุญทอดกฐิน-ผำ้ป่ำ กำรสนับสนุนจดังำนวนัเด็กประจ ำปี และกิจกรรมท ำควำมสะอำด
รอบชุมชนใกลเ้คียงโรงงำน  

 
-โครงการจิตอาสัฒนาชุมชน 
นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมท่ีบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรพฒันำชุมชนท่ีอยู่

ใกลล้ะแวกโรงงำน ในปีน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำโครงกำรจิตอำสำพฒันำท่ีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กวดัคู่สร้ำง 43 หมู่ 9 ต ำบล
ในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร ซ่ึงวตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงกำรน้ีเพื่อ
ยกระดบัคุณภำพชีวิตด้ำนควำมปลอดภยั  อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อม และป้องกันควำมเส่ียงอนัครอบคลุม
หลำยๆดำ้น โดยพนกังำนและทีมช่ำงผูช้  ำนำญกำรเฉพำะทำงจิตอำสำของบริษทัไดร่้วมกนัท ำกิจกรรมต่ำงๆอำทิ 
งำนติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ ำ งำนติดตั้งรำงระบำยน ้ำฝน งำนติดตั้งกนัสำดกนัแดด-กนัฝน งำนซ่อมแซมไฟฟ้ำและแสง
สวำ่ง งำนปรับแต่งภูมิทศัน์ งำนทำสีอำคำร และรณรงคเ์พื่อปลูกจิตส ำนึกในกำรคดัแยกขยะ  

 
2. โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 
 
- โครงการสร้างฝายชะลอน า้  
บริษทัเล็งเห็นควำมส ำคญัของแหล่งตน้น ้ ำของเกษตรกร จึงจดัท ำโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ ำ เพื่อเป็น

ส่วนหน่ึงในกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ ำให้สภำพแวดลอ้มกลบัคืนสู่ควำมสมดุลสร้ำงควำมชุ่มช้ืนให้แก่
ระบบนิเวศ เพื่อเป็นแหล่งตน้น ้ ำของเกษตรกร ป้องกนัน ้ ำท่วมจำกแม่น ้ ำล ำธำร ในฤดูฝน พร้อมสำมำรถกกัเก็บน ้ ำ
ไวใ้ชง้ำนในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำโครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำคร้ังท่ี 2 ณ อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกสำม
หลัน่ จงัหวดัสระบุรี โดยมีเจำ้หน้ำท่ีอุทยำนฯ มำมอบควำมรู้และค ำแนะน ำในกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ ำท่ีถูกตอ้ง
ใหแ้ก่พนกังำน 

 
- โครงการปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน ถือเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทำงบริษัทให้ควำมส ำคญัและจดัข้ึน ในปีน้ีบริษัทจดั
กิจกรรม “ลุยเลน สร้ำงรักษ ์ปักกลำ้” ปีท่ี2 ณ บำ้นแหลมสิงห์ (ป้อมพระจุลจอมเกลำ้) จงัหวดัสมุทรปรำกำร โดย
ปลูกป่ำชำยเลนจ ำนวน 1,500 ฝัก เพื่อร่วมอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของพนัธ์ุ
พืช เป็นท่ีอยู่อำศยัของสัตวน์ ้ ำ และสัตวบ์กนำนำชนิด นอกจำกน้ีป่ำชำยเลนยงัสำมำรถลดควำมรุนแรงของคล่ืน 
ป้องกนักำรพงัทลำยของดินชำยฝ่ัง ช่วยชะลอควำมเร็วของลม พำยใุหล้ดลงก่อนท่ีจะข้ึนสู่ฝ่ังมิให้เกิดควำมเสียหำย
อยำ่งรุนแรงแก่ท่ีอยูอ่ำศยัและพื้นท่ีท ำกินของชำวบำ้นท่ีตั้งถ่ินฐำนอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 
1. การควบคุมภายใน                                                                                                                        

 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยใน

อยำ่งต่อเน่ือง เน่ืองจำกเป็นกลไกส ำคญัท่ีช่วยให้บริษทัมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและสอดคลอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อธุรกิจปุ๋ยเคมีตลอดเวลำ โดยบริษัทมุ่งเน้นในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่กิจกำรผำ่นระบบกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิผลในดำ้นกำรปฏิบติังำน กำรใชท้รัพยำกรและ
กำรดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัท กำรรำยงำนสำรสนเทศทำงกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจผำ่นกำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในไดแ้ก่ 

 
1.1 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน 
 
คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลระบบ

กำรควบคุมภำยใน  รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง กำรดูแลมิให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรดูแลรักษำและกำรใช้ทรัพยสิ์น เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงทบทวนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
เพื่อใหค้วำมเห็นและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบ
กำรควบคุมภำยในตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทัเป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนกัตรวจสอบ
ภำยในเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนตรวจสอบ 

 
1.2 กระบวนกำรควบคุมภำยใน    

 
บริษทัจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุล โดยวำงโครงสร้ำงให้ส ำนักตรวจสอบภำยในข้ึน

ตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหนำ้ท่ีประเมินและสอบทำนกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ 
ของบริษทัและบริษทัย่อยอย่ำงเป็นอิสระ และดูแลให้แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีเป็นไปตำมแผนกำร
ตรวจสอบตำมฐำนควำมเส่ียง (Risk-based Audit Planning Approach) และอยู่ภำยใต้กำรอนุมัติของ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ และสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี รวมถึงกำรน ำเสนอรำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยในต่อฝ่ำยจดักำรเพื่อรับทรำบผลกำรประเมินโครงกำรตรวจสอบภำยในและขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน 
นอกจำกน้ีส ำนกัตรวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีติดตำมกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะท่ีระบุใน
รำยงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรติดตำมให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเพื่อรำยงำนควำม
คืบหนำ้กำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นระยะ 
 โดยในปี 2562 ส ำนกัตรวจสอบภำยในไดมี้กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน และติดตำมกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในตำมขอ้เสนอแนะ รวมถึงมีกำรเขำ้ประเมินระบบควบคุม
ภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ยตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีและมีกำรติดตำมกำรปรับปรุงระบบกำร
ควบคุมภำยใน และกระบวนกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงได้รำยงำนผลกำรประเมินและกำรติดตำมกำร
ปรับปรุงตำมขอ้เสนอแนะท่ีไดมี้ควำมเห็นชอบร่วมกนัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
 

1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
 
คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเป็น

ประจ ำทุกไตรมำสผ่ำนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรบริหำรของบริษทัท ำหน้ำท่ี
ช้ีแจงขอ้ซักถำมในประเด็นกำรควบคุมและกระบวนกำรปฏิบติังำนของบริษทัท่ีจ ำเป็นตอ้งได้รับกำร
ทบทวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ รวมถึงท ำหนำ้ท่ีสั่งกำรให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้
มีควำมเหมำะสมและทนัต่อสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ  

โดยสรุปแลว้ ในปี 2562 ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บ
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและจำกกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั
มีควำมเห็นวำ่กระบวนกำรปฏิบติังำนของบริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ 

 
1.4 ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี 

 
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบ

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 ของบริษัท ผูส้อบบัญชีได้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีซ่ึงก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ โดยวิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัของงบกำรเงิน ท ำให้เห็นโอกำสเกิดกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด โดยกำรประเมินควำมเส่ียง
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ดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดย
ถูกตอ้งตำมท่ีควร เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร 

จำกกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ไม่พบขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีผลต่อกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั และไม่ไดอ้อกรำยงำนขอ้สังเกตเก่ียวกบักำรควบคุม
ภำยในของบริษทั 

 
 2. การบริหารความเส่ียง 

 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียง และมุ่งเนน้ท่ีจะ

เสริมสร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เกิดข้ึนอยำ่งเป็นรูปธรรมภำยในองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจ
ว่ำองค์กรจะสำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีควำมไม่แน่นอน และลด
โอกำสของกำรเกิดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

บริษทัไดน้ ำหลกักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรเชิง
บูรณำกำรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มำ
ปรับใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ผำ่นกำรก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงค ์กรอบบริหำรควำม
เส่ียง และโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้งในระดับคณะกรรมกำรบริษทั ระดับบริหำร และระดับ
ปฏิบติักำร โดยบริษทัไดส่ื้อสำรและส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม กำรประชุม ประกำศภำยใน    เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจำกแต่ละส่วนงำนของบริษทั มีหน้ำท่ีจดัท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง กล
ยทุธ์และหลกัเกณฑ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำม ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะงำนดำ้นกำร
บริหำรควำมเส่ียงในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Sub-
Committee) ท ำหน้ำท่ีติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเส่ียงในระดับหน่วยงำนและระดับ
ปฏิบติักำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ในด้ำนกำรบริหำรกำรจดัซ้ือวตัถุดิบ กำรผลิต และกำรขำยสินคำ้ท่ีถือเป็นหน่วยธุรกิจหลกัซ่ึงมี
ปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ ตำมสภำวะตลำดปุ๋ยเคมี บริษทัได้มีกำรประชุมติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเป็น
ประจ ำทุกสัปดำห์เพื่อให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ตลำดและเศรษฐกิจท่ีทำ้ทำยต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรท ำงำน
ภำยใตก้รอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

  
คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำรมีควำมเห็นว่ำเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเส่ียง

ดงักล่ำว บริษทัสำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนรองรับควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อปัจจยัเส่ียงท่ีเข้ำมำกระทบต่อกำร
บริหำรธุรกิจปุ๋ยเคมีท่ีเกิดข้ึนตลอดปี 2562 รวมทั้ งกำรติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ ทั้ งในและ
ต่ำงประเทศเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีตั้งไว ้ 

 
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและเห็นชอบให้ฝ่ำยบริหำรของบริษทัแต่งตั้ง นำยไพฑูรย ์อิน

อุทยั ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรทัว่ไป ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2550 เพื่อ
ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยในในกำรท ำหนำ้ท่ีประเมินและติดตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อใหมี้ควำมเพียงพอเหมำะสมตำมลกัษณะธุรกิจ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเห็นสมควรแล้วว่ำ นำยไพฑูรย ์อินอุทัย เป็นผูมี้คุณวุฒิด้ำน
กำรศึกษำ และมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในเพียงพอ โดยปัจจุบนัถือวำ่เป็นผูมี้ประสบกำรณ์
ในงำนตรวจสอบภำยในในธุรกิจของบริษทัมำกกวำ่ 18 ปี (นบัถึงปี 2562) และไดผ้่ำนกำรอบรมในดำ้น
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ จึงถือวำ่เป็นผูท่ี้มีควำมเหมำะสมใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบ
ภำยในของบริษทัอยูภ่ำยใตดุ้ลยพินิจและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 
 
 ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินประจ ำปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดในสำระส ำคญัดงัน้ี 
 
1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 
 

ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

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

1. บริษทัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีแก่ 
TCCCM เพื่อประกอบธุรกิจน ำเขำ้
และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีในประเทศเมียน
มำร์ 

156,427,870* รำคำซ้ือขำยเป็นไปตำม  
รำคำตลำด 

2.บริษทัไดรั้บค่ำเคร่ืองหมำยกำรคำ้
จำก TCCCM 

602,660* ค่ำธรรมเนียมค ำนวนจำก
ปริมำณของสินคำ้ท่ีจ  ำหน่ำย
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของ
บริษทัในอตัรำ 1 ดอลล่ำห์

สหรัฐต่อ 1 ตนั 
3.บริษทัไดรั้บค่ำธรรมเนียมทำง
บริกำร IT จำก TCCCM 

1,177,542* อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำม
รำคำตลำด 

4.บริษทัไดด้อกเบ้ียรับจำก TCCCM  22,957* อตัรำดอกเบ้ีย LIBOR +1% 
ซ่ึงเป็นไปตำมอตัรำตลำด 

5.บริษทัไดรั้บค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำ
ประกนัเงินกูแ้ละค ้ำประกนัค่ำสินคำ้
จำก TCCCM 

727,362* อตัรำร้อยละ 1 ต่อปี ตำม
จ ำนวนสินเช่ือเฉล่ียรำย    

ไตรมำสหรือรำคำสินคำ้ท่ีซ้ือ 
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ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ท ารายการ 
2. บริษทั เอ็น.ไอ.เอม็. 
จ  ำกดั (NIM) 

1. บริษทัใหเ้ช่ำพื้นท่ีบำงส่วนภำยใน
โรงงำนพระประแดงและแก่ NIM 
เพื่อเป็นท่ีตั้งแทง็กบ์รรจุสำรเคมีและ
ใชเ้ช่ำท่ำเทียบเรือเพื่อกำรขนส่ง
สำรเคมีทำงเรือ 
 

13,229,310 อตัรำค่ำเช่ำเป็นรำคำตลำดท่ี
ประเมินโดยบริษทัประเมิน

รำคำอิสระ 

2. บริษทัใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ท่ีตั้งแทง็กบ์รรจุสำรเคมี เช่น ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำน ้ำประปำ 

1,283,120 อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำม
อตัรำท่ีผูใ้หบ้ริกำรไฟฟ้ำและ

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

1. บริษทัไดรั้บค่ำธรรมเนียมกำร
อนุญำตใหใ้ชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ 

30,374 ค่ำธรรมเนียมค ำนวนจำก
ปริมำตรของสินคำ้ท่ีจ  ำหน่ำย
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของ
บริษทัในอตัรำ 0.04 บำทต่อ 

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

1. บริษทัไดรั้บบริกำรดูแลระบบ
ส ำรองขอ้มูลของบริษทัจำก Metro 
Systems  
 

2,215,600 อตัรำค่ำบริกำรเป็นรำคำ
ตลำดท่ีผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บ

จำกลูกคำ้ทัว่ไป 

5. Atlas Fertilizer 
Corporation (Atlas) 

1. บริษทัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีแก่ Atlas 4,549,578 รำคำซ้ือขำยเป็นไปตำม  
รำคำตลำด 

* มูลค่ำของรำยกำรระหวำ่งบริษทัและTCCCM เป็นไปตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
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2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอม็. จ ากดั (NIM) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
 

ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ท ารายการ 
1. กลุ่ม บริษทั         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 

1. Sojitz Group ใชบ้ริกำรเก็บรักษำ
สินคำ้ของ NIM  

3,690,425 อตัรำค่ำบริกำรเป็นรำคำ
ตลำดท่ีผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บ
จำกลูกคำ้เป็นกำรทัว่ไป 

2. บริษทั                  
เมโทรซิสเตม็ส์     
คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
(มหำชน)          
(Metro Systems) 

1. NIM ไดรั้บบริกำรดูแลระบบ
ส ำรองขอ้มูลของบริษทัจำก     
Metro Systems 

222,000 อตัรำค่ำบริกำรเป็นรำคำ
ตลำดท่ีผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บ

จำกลูกคำ้ทัว่ไป 

 
3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอม็ซีอะโกร-เคมิคัล จ ากดั (MC Agro) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
 

ผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท) 

นโยบายการก าหนดราคา/
ความสมเหตุสมผลในการเข้า

ท ารายการ 
1. กลุ่ม บริษทั         
โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 

1. Mc Agro ซ้ือเคมีเกษตรจำก  
Sojitz Group โดยเป็นกำรซ้ือ
ระหวำ่งปีหลำยงวดดว้ยกนั 

9,622,067 รำคำซ้ือขำยเป็นรำคำตลำด 
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รายละเอยีดของผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าท ารายการระหว่างกนั 
 

ช่ือ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสัมพนัธ์กบับริษัท 
1. บริษทั โซจิทซึ            
คอร์ปอเรชัน่ 

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

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ร้อยละ 
43.92 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั  

2. บริษทั ทีซีซีซี เมียนมำร์ 
จ  ำกดั (TCCCM) 

น ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีใน
ประเทศเมียนมำร์ 

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

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

บริกำรใหเ้ช่ำถงับรรจุสำรเคมี เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ
มีกรรมกำรร่วมกนัคือ นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ 
และผูบ้ริหำรของบริษทัด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรใน NIM คือ นำยสมรัก  
ลิขิตเจริญพนัธ์ และนำยเรียวซุเกะ โฮริ 

4. บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิ
คลั จ  ำกดั (MC Agro) 

บริกำรบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ และมีกรรมกำรร่วมกนัคือ  
นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ และ นำยทำคำยูกิ  
โทเฮ และผูบ้ริหำรของบริษทัด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรใน MC Agro คือ นำงมณฑำ  
เกษตรศิลป์ชยั และนำยเรียวซุเกะ โฮริ 
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ช่ือ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสัมพนัธ์กบับริษัท 
5. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน่ 
(Sojitz Group) 

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

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

ใหบ้ริกำรระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.                 
เมโทรซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ มีกรรมกำร
ร่วมกนัคือ นำยสุวชิ สุวรุจิพร 

7. Atlas Fertilizer 
Corporation 

ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยในประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่คือ Sojitz Corporation 
เช่นเดียวกบับริษทั 

 
เง่ือนไขและนโยบายราคา 
 

รำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป โดยใชน้โยบำยกำรซ้ือขำยและอตัรำกำรกูย้มืซ่ึง
ต่อรองกันตำมกลไกตลำด สำมำรถเทียบเคียงรำคำและอัตรำดอกเบ้ียได้เช่นเดียวกับกำรท ำธุรกรรมกับ
บุคคลภำยนอก ส ำหรับกรณีท่ีไม่มีรำคำหรืออตัรำเทียบเคียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบรำคำสินคำ้หรือบริกำรกบัรำคำ
ภำยนอกภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั หรืออำจใช้รำคำของผูป้ระเมินอิสระท่ีว่ำจำ้งโดยบริษทัหรือ
บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงจะไดมี้กำรน ำมำเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญั 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 

รำยกำรระหวำ่งกนัขำ้งตน้เป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทักล่ำวคือ ในกำรซ้ือ
วตัถุดิบ บริษทัมัน่ใจในเร่ืองคุณภำพและควำมสม ่ำเสมอในกำรจดัหำวตัถุดิบ ส ำหรับกำรบริกำรบริษทัได้รับ
บริกำรท่ีสะดวกและรวดเร็วและจำกผูเ้ช่ียวชำญในบริกำรดำ้นนั้นๆ และในส่วนของกำรค ้ำประกนั เพื่อเพิ่มควำม
คล่องตวัในกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
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มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน  
 
  ในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้น ไดมี้กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน โดย
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัตำมวงเงินท่ี
ก ำหนด  ซ่ึงกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัดงักล่ำวไดมี้กำรพิจำรณำทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมคล่องตวัใน
กำรด ำเนินงำน รวมทั้งจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีจะท ำใหไ้ม่เกิดกำรร่ัวไหลหรือกำรทุจริต  
  ในกรณีท่ีอำจมีรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ บริษทัจะปฏิบติัตำมมำตรกำร
และขั้นตอนต่ำงๆ ตำมขอ้ก ำหนด ประกำศ และค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดไวโ้ดยเคร่งครัด ทั้งในดำ้นกำรขอ
อนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้น โดยกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึง
กรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมกำรท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรำยกำรดงักล่ำว รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยง และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
ก ำหนด โดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยดว้ย มำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุมติั
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว จะกระท ำไปบนหลักกำรของควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัเพื่อดูแลและ
ป้องกันกำรเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี  
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

แนวโนม้ธุรกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอนำคต ยงัคง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป  อย่ำงไรก็ตำม หำกจะมีรำยกำรระหว่ำงกนัของ
บริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
บริษัทก็จะปฏิบัติตำมมำตรกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดไว ้
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ส่วนที ่3  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
        
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทยีบปี 2560 - 2562 

    

     จุดส าคญัทางการเงนิของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคม ีและบริษัทย่อย 
    

 
(หน่วย: 1,000 บำท) 

 

 
2562 2561 2560   

 
  

  
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  8,814,592 10,322,057 11,539,822  

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

ก ำไร(ขำดทุน) ขั้นตน้  1,791,016 2,285708 2,999,992  

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  939,379 1,349,544 1,947,123  

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 922,294 1,331,139 1,932,399  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 902,108 1,348,311 1,906,220  

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

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)  1.58 2.28 3.30  

เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) * 1.50 2.00 3.20  

สินทรัพยร์วม  11,031,933 11,127,353 11,197,972  

หน้ีสินรวม 1,098,541 1,200,623 1,437,262  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 9,933,392 9,926,730 9,760,710  

ส่วนของบริษทัใหญ่ 9,841,474 9,832,996 9,672,239  

มูลค่ำหุน้ (บำท)  3.00 3.00 3.00  

จ ำนวนหุน้ (พนัหุน้)  584,714 584,714 584,714  

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำท)  16.83 16.82 16.54  

  
 

  หมำยเหตุ :    * เงินปันผลต่อหุน้ จ่ำยจำกผลประกอบกำรในปีท่ีผำ่นมำ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทยีบปี 2560 - 2562 
   

      รายงานสรุปอตัราส่วนงบการเงนิของ  บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคม ีและบริษัทย่อย 

ส ำหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

  
                 2562               2561                2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง          

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ  10.48 9.04 7.17 

  อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  เท่ำ 8.24 6.45 5.37 

  อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้  รอบ 20.88 19.5 15.91 

  ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 17 19 23 

  อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ  รอบ 3.42 3.66 4.59 

  ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย  วนั 105.15 98 78 

  อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี  รอบ 34.25 26.16 23.31 

  ระยะเวลำช ำระหน้ี  วนั 11 14 15 

  เงินหมุนเวยีน  วนั 112 103 86 
 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

   
 

  อตัรำก ำไรขั้นตน้  % 20.32 22.14 26.00 

  อตัรำก ำไรสุทธิ  % 10.34 12.73 16.58 

  อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้  % 9.29 13.65 20.00 
 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

 
    

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม  %  8.32 11.92 17.17 

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร  % 66.34 84.07 121.03 

  อตัรำกำรหมุนของสินทรัพยร์วม  รอบ 0.81 0.94 1.04 
 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

   
 

  อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ำ 0.11 0.12 0.15 

  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย  เท่ำ 249.87 1,387.15 1,973.73 

  อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล  % 64.99 60.06 80.79 
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
 
ภาพรวมธุรกจิ 
   

บริษทัขอรำยงำนงบกำรเงินรวมปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2562 โดยบริษทัสำมำรถ
ท ำผลก ำไรในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ได้เป็นจ ำนวน 922 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 31 หรือ 409 ลำ้นบำท เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงท ำผลก ำไรในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ได ้1,331 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัท่ีท ำให้ก ำไรลดลง
เพรำะเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรใช้ปุ๋ยเคมีลดลงอนัเป็นผลมำจำกภยัแลง้ท่ีรุนแรงในช่วงระหวำ่งปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ 
จำกท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้ส่งผลใหผ้ลก ำไรต่อหุน้ของบริษทัในปี 2562 ลดลงเป็น 1.58 บำท จำก 2.28 บำท ในปี 2561  
 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นผูน้ ำเขำ้ ผลิต และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีหลำกหลำยสูตรเป็นธุรกิจหลกั บริษทัยงัมีบริษทั
ยอ่ยอีก 3 บริษทั คือ 1) บริษทั ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมำร์ จ  ำกดั ประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีภำยในประเทศ
เมียนมำร์ 2) บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก ำจดัวชัพืช เช้ือ
รำ และศตัรูพืชท่ีใช้ในกำรเกษตร และ 3) บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ  ำกดั ประกอบธุรกิจคลงัเคมีอุตสำหกรรมชนิด
เหลว เพื่อให้เช่ำเก็บวตัถุดิบเคมีภณัฑ์เหลว ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป ผลประกอบกำรของบริษทัจะถูก
วเิครำะห์ในส่วนธุรกิจหลกัและธุรกิจอ่ืนๆ   
 

 ธุรกจิหลกั (ปุ๋ยเคมี) 
สืบเน่ืองจำกท่ีประเทศไทยตอ้งประสบกบัวิกฤติภยัแลง้ท่ีย  ่ำแยท่ี่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้รำยได้

และก ำลงัซ้ือของเกษตรกรลดลงอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจำกวิกฤติกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้พื้นท่ีเพำะปลูกรวมถึง
คุณภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง นอกเหนือจำกน้ีรำคำของพืชไร่ท่ีส ำคญั เช่น ขำ้ว, ออ้ยและยำงพำรำ ไม่
จูงใจพอเพื่อใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้เพำะปลูก ดงันั้นปัจจยัเหล่ำน้ีท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีในปี 2562 ลดลงอยำ่งมี
นยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ   
 เพื่อรับมือกบัสภำวะดงักล่ำว บริษทัไดข้ยำยประเภทของผลิตภณัฑ์โดยให้ควำมส ำคญัไปท่ีปุ๋ยสูตรผลไม้
เพรำะควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคไมผ้ลมีเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองจำกทั้งในและต่ำงประเทศ อีกทั้งกำรส่งออกปุ๋ยเคมี
ไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น เช่น ลำว, กมัพูชำ และ พม่ำ ยงัเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ส ำคญัของบริษทัเพื่อทดแทนควำม
ตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมีท่ีหำยไปจำกตลำดในประเทศ 
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 ธุรกจิอ่ืนๆ  
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของทั้งสองธุรกิจย่อยไม่มีนัยส ำคญัต่อบริษทั โดยคิดเป็นร้อยละ 4 ของ

รำยไดร้วมทั้งหมดในปี 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรของบริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 26 เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีผำ่นมำ เน่ืองจำกภำครัฐไดมี้กำรยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตรเช่น ไกลโฟเซต   
รำยได้จำกกำรบริกำรของบริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม จ ำกดั ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ 

เน่ืองจำกมีปริมำณกำรเช่ำคลงัเก็บสำรเคมีนอ้ยลง 
 
นโยบายและกลยุทธ์ 

 
บริษทัยึดมัน่ในกลยุทธ์หลกั คือ 1) ส่งมอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพสูงให้กบัเกษตรกรอย่ำงอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อ

ผลผลิตและคุณภำพท่ีดีในกำรท ำกำรเกษตร 2) ให้กำรบริกำรท่ียอดเยี่ยมตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และ 3) 
ควบคุมกำรผลิตและสินคำ้คลงคลังให้อยู่ในปริมำณท่ีเหมำะสมเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจสร้ำงรำยได้สูงสุด 
นอกเหนือจำกน้ีบริษทัยงัไดรั้บ “รำงวลัอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 4”  ซ่ึงบริษทัไดรั้บมอบในฐำนะท่ีสร้ำงระบบ
กำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมรวมถึงปลูกฝังจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนในกำรค ำนึงถึงควำมส ำคญัต่อกำร
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม โดยทำ้ยท่ีสุดบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสมำชิกท่ีดีในชุมชนทอ้งถ่ิน 

เพื่อกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน บริษทัมุ่งเน้นท่ีจะน ำเทคโนโลยีท่ีล ้ำสมยัมำเพิ่มศกัยภำพในกำรผลิตและสร้ำง
คุณค่ำท่ีแตกต่ำงให้แก่ผลิตภณัฑ์ รวมถึงพฒันำกำรบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้ไดม้ำก
ท่ีสุด  
 
นโยบายทางบัญชี 
 

บริษทัใชก้ำรปิดงบกำรเงินรอบบญัชีโดยนบัตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม ของทุกปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน 
และกำรน ำเสนองบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) และตำมขอ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีนโยบำยทำงบญัชีท่ีส ำคญัคือ มีกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือมีกำรโอนอ ำนำจ
กำรควบคุมสินคำ้ให้กบัลูกคำ้เสร็จส้ินแล้ว สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ในส่วนรำคำทุนค ำนวนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั เอ็มซี 
อะโกร-เคมิคลั จ  ำกดั ซ่ึงรำคำทุนค ำนวณโดยใชว้ธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน 
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ผลการด าเนินงาน 

 
1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เปรียบเทียบกบังบกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 10,322 8,815 (15)

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

ก าไรข ัน้ตน้ 2,286 1,791 (22)

รายไดอ้ ืน่ 135 106 (21)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 2,421 1,897 (22)

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (715) (704) (2)

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,706 1,193 (30)

ตน้ทนุทางการเงนิ (2) (5) 158 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,704 1,188 (30)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (354) (249) (30)

ก าไรส าหรบัปี 1,350 939 (30)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,331 922 (31)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,330 886 (33)

หนว่ย :   ลา้นบาท
ปี

 
 

2. รายได้จากการขายและบริการ 

 
 

 ธุรกจิหลกั (ปุ๋ยเคมี)  
 

ในปี 2562 บริษทัสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกำรขำยปุ๋ยเคมีทั้งสิน 8,442 ลำ้นบำท ลดลง 1,414 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 14 จำกปี 2561 สำเหตุหลกัท่ีรำยได้จำกกำรขำยลดลงเน่ืองจำกเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรใช้ปุ๋ยเคมี
นอ้ยลงเพรำะไดรั้บผลกระทบจำกภยัแลง้อยำ่งรุนแรง  
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ปุ๋ยเคมีท่ีบริษทัจ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีป้ันเม็ดท่ีผำ่นกรรมวิธีกำรผลิตของบริษทัเอง 

และปุ๋ยเคมีน ำเขำ้-บรรจุ โดยในปี 2562 บริษทัสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ยเคมีป้ันเม็ด 6,046 ล้ำนบำท 
ลดลงเป็นจ ำนวน 1,073 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 15 จำกปี 2561 ในขณะเดียวกนับริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเคมี
น ำเขำ้-บรรจุ 2,396 ลำ้นบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 341 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 12  จำกปี 2561 
 

 รายได้รวมจากธุรกจิอ่ืนๆ 
 

โดยทัว่ไป รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนมำจำกกำรจดัจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นกำรเกษตรและ
บริกำรคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลวท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป ซ่ึงรำยได้จำกธุรกิจย่อยในปี 2562 
เหล่ำน้ีมีจ  ำนวน 373 ลำ้นบำท ลดลง 93 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัรำยไดจ้  ำนวน 466 ลำ้นบำท ในปี 
2561  

 
3. ต้นทุนขายและบริการ 

 
ในปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนขำยและบริกำรลดลงจำก 8,036 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 7,024 ลำ้นบำท หรือ

ลดลงร้อยละ 13 ซ่ึงกำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักำรลดลงของยอดขำย 
    

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงร้อยละ 2 จำก 715 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 704 ลำ้นบำท 
ในปี 2562 กำรลดลงเกิดจำกท่ีบริษทัพยำยำมควบคุมค่ำใช้จ่ำยในดำ้นกำรตลำดและรำยกำรสนับสนุนกำรขำย
อยำ่งเตม็ท่ี โดยคิดแคมเปญกำรขำยใหเ้หมำะสมกบัแต่ละพื้นท่ี 
 
5. การวเิคราะห์ความสามารถในการหาก าไร  
 

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท) 2,286 1,791 (22)

ก ำไร-สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่(ลำ้นบำท) 1,331 922 (31)

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 2.28 1.58 (31)

รายการ
ปี
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ปี 2562 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 1,791 ลำ้นบำท ลดลง 495 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 22 จำก 2,286 ลำ้นบำท ใน

ปี 2561 กำรลดลงของก ำไรขั้นตน้เป็นผลจำกควำมตอ้งกำรใช้ปุ๋ยเคมีท่ีลดลง นอกเหนือจำกน้ียอดขำยท่ีลดลงยงั
ส่งผลให้ตน้ทุนคงท่ีในปริมำณกำรขำยต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ซ่ึงท ำให้อตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงจำก 22.1% ในปี 2561 
เป็น 20.3% ในปี 2562  
 

 
 
ส ำหรับก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปี 2562 บริษทัมีก ำไร 922 ลำ้นบำท ลดลง 409 ลำ้นบำทหรือร้อย

ละ 31 จำกปี 2561 (1,331 ลำ้นบำท) อีกทั้งท ำใหผ้ลก ำไรต่อหุ้นลดลงจำก 2.28 บำทต่อหุ้น ในปี 2561 มำเป็น 1.58 
บำทต่อหุน้ในปี 2562 

 
จำกกำรท่ีก ำไรสุทธิลดลงส่งผลให้ทั้ งอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) และ อตัรำผลตอบแทนจำก

สินทรัพยร์วม (ROA) ของปี 2562 ปรับตวัลงเหลือ 9.3% จำก 13.6% ในปี 2561 และ 8.3% จำก 11.9% ในปี 2561 
ตำมล ำดบั ถึงแมป้ระสบปัญหำหลำยประกำร บริษทัไดพ้ยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถท่ีจะรักษำควำมสำมำรถใน
กำรหำก ำไรเพื่อตอบแทนผูถื้อหุน้และใชสิ้นทรัพยใ์นกำรด ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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การวเิคราะห์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 
 
1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน 
 

ลำ้นบำท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
ลำ้นบำท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,459 76 8,498 77 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,668            24 2,534            23 

รวมสนิทรพัย์ 11,127 100 11,032 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 936               9 811               7 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 265               2 288               3 
รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 9,926            89 9,933            90 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,127          100 11,032          100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562

รายการ

 
 
2. รายละเอยีดสินทรัพย์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมลดลงเพียงเล็กนอ้ยจำก 11,127 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 

11,032 ลำ้นบำท หรือลดลงนอ้ยกวำ่ร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดประกอบดงัน้ี  
 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 5,517                     3,507                     (36)

เงนิลงทนุชัว่ครำว 175                        2,675                     1,426

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 419                        559                        33

สนิคำ้คงเหลอื 2,347                     1,756                     (25)

รวมสนิทรัพย์ 11,127                   11,032                   (1)

รายการ

 
 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงร้อยละ 36 เกิดจำกควำมตั้งใจของบริษทัท่ีน ำสินทรัพยด์งักล่ำว
ไปลงทุนในบญัชีเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
จำกกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญัของเงินลงทุนชั่วครำวจำก 175 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 2,675 ล้ำนบำท ในปี 
2562 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 33 เน่ืองจำกบริษทัพยำยำมผอ่นปรนนโยบำยกำรช ำระ
เงินให้กบัลูกคำ้ในช่วงสถำนกำรณ์ตลำดท่ียำกล ำบำก ในขณะเดียวกนัปริมำณสินคำ้ลงเหลือลดลงร้อยละ 25 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนำ้เพรำะบริษทัพยำยำมควบคุมและปรับปริมำณสินคำ้คงเหลือให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใน
ตลำด      
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 เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 
 
บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส่วนใหญ่คือ ค่ำสิทธิกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ซ่ึงบริษทัได้ว่ำจำ้งผู ้

ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับค่ำสิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้เพื่อให้
เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยล์งวนัท่ี 30 เมษำยน 2547 เร่ือง 
ควำมเห็นเก่ียวกบักำรบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระเม่ือวนัท่ี  14 มกรำคม 2563 
และวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 ผลของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมค่ำสิทธิดงักล่ำว ณ วนัท่ี 2 มกรำคม 2563 และ
วนัท่ี 2 มกรำคม 2562 ตำมล ำดบั มีมูลค่ำยติุธรรมสูงกวำ่รำคำตำมบญัชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ยอดขำยท่ีเกิดจำกเคร่ืองหมำยกำรค้ำน้ีคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 95 และ 97 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมดของบริษทัตำมล ำดบั 

 
3. หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 1,099 ลำ้นบำท ลดลง 102 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 9 จำกส้ินปี 2561  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ ำนวน 9,933 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึน 7 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 0.07 จำกส้ินปี 2561 

 
4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด  
 

ในปี 2562 กำรบริหำรสภำพคล่องของบริษทัมี
กำรพฒันำข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั โดยสะทอ้นใหเ้ห็น
จำกอตัรำส่วนสภำพคล่องท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 10.5 เท่ำ 
จำก 9 เท่ำ ในปี 2561 และอตัรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็วท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 8.2 เท่ำ จำก 6.5 เท่ำ ในปี 
2561 กำรเพิ่มข้ึนขำ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัมี
ประสิทธิภำพในกำรจดักำรภำระผกูพนัระยะสั้นเพิ่ม
มำกข้ึนโดยสำมำรถควบคุมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหมุนเวยีนไดใ้นระดบัท่ีเหมำะสม 

 
ในส่วนของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเพิ่มข้ึนจำก 1,360 ลำ้นบำทในปี 

2561 เป็น 1,410 ล้ำนบำท หรือ 4% ในปี 2562  สำเหตุท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจำกกำรควบคุมปริมำณสินค้ำคงเหลือท่ี
เคร่งครัดของบริษทั 
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ขณะเดียวกนั กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินลดลงร้อยละ 27 จำก 1,165 ลำ้นบำท ในปี 2561 

เป็น 852 ลำ้นบำทในปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นนอ้ยลงจำก 2.00 บำทต่อหุ้น ในปี 2561 
(จดัสรรจำกก ำไรสุทธิปี 2560) เป็น 1.50 บำทต่อหุน้ ในปี 2562 (จดัสรรจำกก ำไรสุทธิปี 2561) 

 
กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เป็นจ ำนวน 2,565 ล้ำนบำท ในขณะท่ีบริษทัได้รับ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนเป็นจ ำนวน 644 ลำ้นบำทในปี 2561 กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 3,209 ลำ้นบำท
เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษทัไดล้งทุนในบญัชีเงินฝำกประจ ำเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
 
แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2563 

 
เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ถูกคำดกำรณ์ว่ำยงัคงทรงตัว ถึงแม้ว่ำสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจโลกมี

แนวโน้มดีข้ึนเพรำะสงครำมทำงกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกบัจีนเร่ิมบรรเทำลง รวมถึงทิศทำงขององักฤษ
หลงัจำกออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหภำพยุโรปมีควำมชดัเจนมำกข้ึน แต่สภำวะเศรษฐกิจท่ีทรุดตวัลงของจีนและ
ตลำดเกิดใหม่ต่ำงๆอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ นอกเหนือจำกน้ีควำมเส่ียงด้ำนภูมิ
รัฐศำสตร์ในตะวนัออกกลำงและกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำอำจขดัขวำงกำรพฒันำของเศรษฐกิจโลกได ้   

 
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มจะเติบโตในอตัรำท่ีช้ำลงเพรำะสภำวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คำ้ท่ี

ส ำคญัอำจส่งผลใหเ้กิดควำมซบเซำในภำคกำรส่งออก ขณะเดียวกนัจ ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติถูกคำดหมำยวำ่จะ
มีปริมำณน้อยลง นอกเหนือจำกน้ีภำคกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนยงัไม่มีสัญญำนว่ำจะดีข้ึน ดังนั้น
เศรษฐกิจภำยในประเทศจะตอ้งพึ่งพำกำรใชจ่้ำยหรือกำรลงทุนจำกรัฐบำล     

 
ส ำหรับเศรษฐกิจภำคกำรเกษตรในปี 2563 กำรฟ้ืนตวัไม่ไดถู้กคำดหวงัมำกนกัเน่ืองจำกผลกระทบจำกภยั

แล้งและปริมำณแหล่งน ้ ำถูกคำดกำรณ์ว่ำจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดีรำคำผลผลิตทำง
กำรเกษตรและกำรช่วยเหลือทำงดำ้นกำรเงินของรัฐบำลจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้ใหเ้กษตรกรตดัสินใจเพำะปลูก 
ดงันั้นควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆของปัจจยัเหล่ำน้ีจะไดรั้บกำรจบัตำมองอยำ่งใกลชิ้ดเน่ืองจำกมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยเคมี     

 
นอกเหนือจำกน้ี ปัจจยัภำยนอกเช่น ภำวะกำรแข่งขนัในตลำดปุ๋ยเคมีและควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ

จะมีบทบำทส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีทีมผูบ้ริหำรตอ้งทบทวนและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อสร้ำงกลยุทธ์ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อแต่ละปัจจยัและท ำให้บริษทัสำมำรถ
แข่งขนัในอุตสำกรรมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ      
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้
แสดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติั
ตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบ
ดงักล่ำวและบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำม
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให้  นายทาคายูกิ โทเฮ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำก
เอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นายทาคายูกิ โทเฮ ก ำกบัไว ้บริษทัจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัได้รับรองควำม
ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้                                                                                                        

 
 ช่ือ-นำมสกุล        ต ำแหน่ง                ลำยมือช่ือ 
  
1. นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ..............................................    
 
2.  นำยทำคำยกิู โทเฮ  กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ .............................................. 
       
ผู้รับมอบอ านาจ  : 
 
  นำยทำคำยกิู โทเฮ   กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่             ……………………………. 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
กรรมการ 
 
1 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ อำย ุ58 ปี ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - Bachelor’s Degree in Commerce from Doshisha University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่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 บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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2 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ อำยุ 61 ปี ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึง
เป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรกเม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 
 - Bachelor Degree of Economics from Shija University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่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 -  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั   
                                         (มหำชน)   
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 4 บริษทั 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 



                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562.....89/ 

                                                                                                                                                                                              

 
3 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยทำคำยูกิ โทเฮ อำยุ 47 ปี ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึง
เป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรกเม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 และเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 
 - CFO Professional Development Program 5/2019 จดัอบรมโดยสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
            - CFO Orientation course 2020 จดัอบรมโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่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  - กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  

    บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2 บริษทั 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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4 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ อำยุ 45 ปี ด ำรงต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึงเป็น
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือรับรอง โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก
เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2557 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University 
 - Certified Public Accounting (CPA) United States of America 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2555 - 2557  -  Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 
2557 - ปัจจุบนั  - กรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่และเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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5 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ อำยุ 49 ปี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรกเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต จำก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 198/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

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

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

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

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2553 - ปัจจุบนั     -  Vice President ผูจ้ดักำรธุรกิจสัมพนัธ์ ธุรกิจเคมีภณัฑ ์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั  
    (มหำชน)   

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 

 



                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562.....92/ 

                                                                                                                                                                                              

 
6 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยสุวชิ สุวรุจิพร อำย ุ77 ปี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 
มีนำคม 2556 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 0.00 % (ตนเอง 5,000 หุน้ / คู่สมรส 4,285 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2526 - ปัจจุบนั  -  รองประธำนกรรมกำร บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ำกดั 
2527 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บริษทั ศรีกรุงวฒันำ จ ำกดั 
2529 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
2530 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บริษทั บำงกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั 
2531 - ปัจจุบนั  -  ประธำนกรรมกำร บริษทั ยไูนเต็ดฟลำวมิลล์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2531 - ปัจจุบนั  -  ประธำนกรรมกำร บริษทั โปลิเมอส์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  1 บริษทั 

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

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

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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7 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล อำยุ 69 ปี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวทิยำลยัอำลิกำร์ มุสลิม ประเทศอินเดีย  
 - หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น 227/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย   
    (IOD) 
              - หลกัสูตร Board Matters and Trends รุ่น 3/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2555 – ปัจจุบนั  -  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี  
    จ ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 

กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
     -   เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น  
         กำรซ้ือขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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8 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร อำยุ 51 ปี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2552 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี กำรบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จำกมหำวทิยำลยัเชียงใหม่  
 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
 - ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญำต (ประเทศไทย) (CPA) 
 - ประกำศนียบตัรสำกลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในดว้ยตนเอง (CCSA) 
 - ผูต้รวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) 
 - ผูต้รวจสอบผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรเงินรับอนุญำตสำกล (CFSA) 
 - หลกัสูตร Director Certification Program 2010, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Audit Committee Program 2011, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 - หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
              - หลกัสูตร Board Matters and Trends  (BMT) 3/2017, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
               - หลกัสูตร Board That Make a Difference  (BMD) 8/2018, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2549 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บริษทั ไมดำส ออดิท แอนด ์แอดไวซอร่ี จ  ำกดั 
2556 - 2557  -  หุน้ส่วน บริษทั บีดีโอ จ ำกดั 
2557 - 2558  -  หุน้ส่วนอำวโุส บริษทั ไทยอินโฟร์ จ ำกดั 
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การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

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

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

     -   เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น  
         กำรซ้ือขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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9 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช อำยุ 69 ปี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology  
 - หลกัสูตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - หลกัสูตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Director Certificate Program 141/2011, สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2543 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เจ.เอน็.อำร์ จ  ำกดั 

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

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2 บริษทั 

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

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

     -   เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ เช่น  
         กำรซ้ือขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้     : ไม่มี 
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ผู้บริหาร 
 
1 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยเรียวซุเกะ โฮริ อำยุ 40 ปี ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ด้ำน
วำงแผนองคก์ร / ดำ้นบริหำร โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University  
              - Master Degree of Business Administration from HEC Paris 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่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  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นวำงแผนองคก์ร / ดำ้น  
    บริหำร บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 3 บริษทั 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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2 ) 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยโค โทจิม่ำ อำยุ 59 ปี ด ำรงต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำขำย่ำงกุ้ง 
โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2556 – 2558   -  General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept.,  

    Sojitz Corporation 

2558     เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูจ้ดักำรทัว่ไป  

    สำขำยำ่งกุง้ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน)  

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

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

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

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั อำย ุ54 ปี ด ำรงต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้น
ทรัพยำกรมนุษยโ์ดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต สำขำภำษำองักฤษ จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำจิตวทิยำอุตสำหกรรมและองคก์ำร มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2554 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ทรัพยำกรมนุษย ์ 

    บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

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

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ อำยุ 55 ปี ด ำรงต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
ดำ้นกำรผลิต โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 - ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวทิยำลยัมหิดล  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 0.00 % (ตนเอง13,600 หุน้ / คู่สมรส 2,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2555 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรผลิต 

    บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 1 บริษทั 

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

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยวชัระ ปิงสุทธิวงศ์ อำยุ 62 ปี ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่     
ดำ้นธรุกรรมกำรคำ้ / สำยงำนกำรตลำดวจิยัและพฒันำ โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บณัฑิต (เกษตรศำสตร์) สำขำวิชำเอกกีฎวทิยำ จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2555 – ปัจจุบนั  -  เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นธรุกรรมกำรคำ้ /  

    สำยงำนกำรตลำดวจิยัและพฒันำ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำงสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ อำยุ 43 ปี ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรทั่วไปสำยงำนบัญชี ได้รับแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี           
1 ตุลำคม 2560 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี บญัชี จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 - ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
              - ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 7405 
              - หลกัสูตรเตรียมรับมือกำรตรวจสอบภำษีกรณีโอนทรัพยสิ์น ก ำไรระหวำ่งนิติบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์
กนัเพื่อหลีกเล่ียงภำษี ปี 2561, บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ  ำกดั (6 ชัว่โมง)  
               - หลกัสูตร Sale Promotion กบัผลกระทบมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบั
ลูกคำ้ ปี 2561, บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ  ำกดั (6 ชัว่โมง) 
                - หลกัสูตรเตรียมพร้อมกบักระบวนกำรท ำงำนอตัโนมติัส ำหรับนกับญัชียคุดิจิตอล ปี 2561, บริษทั 
ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ  ำกดั (7 ชัว่โมง) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2555 – 2560  -  ผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชี บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

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

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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เลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นำยพชระ วรรธนวินิจ อำยุ 44 ปี ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั ได้รับแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 
2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัซิดนีย ์ประเทศออสเตเลีย 
 - หลกัสูตรผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษทั รุ่นท่ี 23 โดยชมรมเลขำนุกำรบริษทัไทย  
    สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
2554 – ปัจจุบนั  -  เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 
 เลขำนุกำรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 
ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวงั และควำมซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของ
เลขำนุกำรบริษทัมีดงัน้ี 
 1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
  ก. ทะเบียนกรรมกำร   
  ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทั 
  ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
 2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น 
 3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 นอกจำกน้ี เลขำนุกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมกำรบริษทั) มอบหมำย ดงัน้ี 
  - ให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแล
ในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
  - ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
  - ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัให้ปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลและสำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำม
กฎหมำย 
  - จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 
  - หนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั 
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การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

ที่ 
 

รายนาม 
 

TCCC บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

1 2 3 4 

1 นำยเคียวซุเกะ ซำซำกิ* 
 

X     

2 นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ** 
 

X     

3 นำยโยชิฮิโระ ทำมูระ 0 / * X X X / 

4 นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ*** 

 
/ * /   / 

5 นำยทำคำยกิู โทเฮ**** / * /   / 

6 นำยจิโร่ นิชิยำม่ำ 

 
/ *     

7 นำงสำวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ 
 

/     

8 นำยสุวชิ สุวรุจิพร 
 

/  /   

9 นำยสุวฒัน์ สืบสันติกุล 
 

# /     

10 นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร 
 

# /     

11 นำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช 
 

# /     

12 นำยเรียวซุเกะ โฮริ 
  

* / /  / 

13 นำยวชัระ ปิงสุทธิวงศ ์
 

*     

14 นำยสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ 
 

*  /   

15 นำงมณฑำ เกษตรศิลป์ชยั 
 

* /    

16 นำยโค โทจิม่ำ 
 

*   +  
 

หมำยเหตุ : * นำยเคียวซุเกะ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

  ** นำยโทชิอำกิ มิยำเบะ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

*** นำยชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำร

ใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 

**** นำยทำคำยกิู โทเฮ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 
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บริษัทย่อย       บริษัทร่วม 
 

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

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

 
 ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ  ำนำจควบคุมท่ำนใดเคยถูกลงโทษ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดใดๆ 
ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือ พระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 
2546  
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           เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส ำคญั มีดงัน้ี 
 

 รำยช่ือกรรมกำร บริษทั เอม็ซี  
อะโกร-เคมิคลั 

จ  ำกดั 

บริษทั  
เอน็.ไอ.เอม็. 

จ  ำกดั 

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

บริษทั        
เซ็นทรำปิค 
(ประเทศไทย) 

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

 
หมำยเหตุ  

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

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

 
บริษทัไดแ้ต่งตั้งนำยไพฑูรย ์อินอุทยั เขำ้ปฏิบติังำนในต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรทัว่ไป ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพื่อ

ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
คุณวฒิุดำ้นกำรศึกษำ:   ปริญญำบณัฑิตและมหำบณัฑิตดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ ดำ้นกำรเงิน 
     จำกมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
      วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
     จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
      

ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำภำษำองักฤษเพื่อกำรพฒันำอำชีพ 
จำกสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 
ประสบกำรณ์ในงำน :  มีประสบกำรณ์ท ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในเป็นเวลำ 20 ปี โดย

เป็นประสบกำรณ์ตรวจสอบในธุรกิจปุ๋ยเคมีเป็นระยะ เวลำ 18 ปี และ
งำนใหค้ ำปรึกษำและวทิยำกรบรรยำยพิเศษดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรส่ือสำรองคก์ำร 

 
    กำรฝึกอบรม :             ประกำศนียบตัรกำรอบม ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในตำม 

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