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สารจากคณะกรรมการบริษัท
Message from Board of Directors
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2557 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมสูงเป็นล�ำดับที่สองนับแต่ก่อตั้งบริษัทมา
เป็นรองแต่เพียงปีที่ผ่านมาเท่านั้น โดยส�ำหรับปี 2557 บริษัทมีก�ำไรสุทธิหลังจากหักภาษี 1,940 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 3.32 บาท หากได้พิจารณาถึง
ปัจจัยและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีเช่นนี้
การบริหารจัดการในปีที่ผ่านมานั้นถือเป็นความท้าทายอย่างมากเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทโดยไม่
สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมืองท�ำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐติดขัด ซึ่งก็รวมไปถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินค่าจ�ำน�ำข้าว
ให้กับชาวนาตามนโยบายการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย เหตุดังกล่าวท�ำให้ก�ำลังซื้อของชาวนาลดลงส่งผลกระทบต่อยอดขายปุ๋ยตามมา ต่อมา
รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาโดยลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการปลูกข้าว บริษัทได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวโดยลดราคาจ�ำหน่ายปุ๋ยลง ส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทด้วยลดลงด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก�ำหนดนโยบายงดท�ำ
ข้าวนาปรังในปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณน�้ำฝนที่กักเก็บได้ไม่เพียงพอต่อการท�ำข้าวนาปรัง ด้วยเหตุนี้ท�ำให้พื้นที่ท�ำการเกษตรลดลงเป็นจ�ำนวนหลายล้านไร่
ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ปุ๋ยลดลงอย่างมาก
ในการนี้บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการของบริษัทโดยบริษัทจะประเมินความ
เสี่ยงของปัจจัยต่างๆ แล้ววางกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายหลักของบริษัทไว้นั่นคือการรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ใน
มาตรฐานสูงพร้อมทั้งบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความส�ำคัญในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility) เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) บริษัท
ด�ำเนินกิจกรรมหลายอย่างที่จัดว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแนบมากับรายงายประจ�ำปีฉบับ
นี้แล้ว
ต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถจนท�ำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี
เช่นนี้ นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เกษตรกร ตัวแทน สถาบันทางการเงิน และอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน
บริษัทด้วยดีเสมอมา
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทถือเป็นความท้าทายยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาที่จะบริหารจัดการบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากมีสัญญาณบ่งบอกถึงปัจจัย
ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการใช้ปุ๋ยและก�ำลังซื้อของเกษตรกรที่ลดลงและภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ
บริษัทขอให้ค�ำมั่นว่า บริษัทจะด�ำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผลการด�ำเนินการของบริษัทเป็นที่พึงพอใจของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
Dear Shareholders,
The year 2014 is a successful year for the Company. Performance of the Company showed the second best result in the Company
history, less than the best one-year 2013. For last year, the Company achieved the Net Profit after tax at THB 1,940 million and earnings per
share at THB 3.32. Considering various factors and situation happened last year, it is not easy to operate the business and generate a good
result as it is.
Running business in the last year was very challenging as there were many outside factors affecting the Company performance
which could not be controlled, namely, political conflict causing delay of governmental spending. This included delay of payment to the
farmer under the rice pledging scheme initiated by the previous government, and it caused reduction of farmer purchasing power and
reduction of the Company’s sale volume as a consequence. Later, the new government under NCPO has announced the policy on farmers
supporting aid to lower the farmers’ production cost of rice cultivation. The Company has complied with such policy by decreasing the sale
price of fertilizer, and this affect in decrease of the Company’s ability to make the profit as well. In addition, the government announced
the policy to avoid the second crop cultivation as there was not enough water throughout the country to do so. As a result, the cultivated
area has dropped sharply by millions rai causing decrease of demand of fertilizer use.
In this regard, the Company has adjusted business plan to be complied with change of factors which may affect the Company
performance. The Company has assessed the risks of such factors and set the business strategy. However, the Company still adheres to the
main policies which are high quality of product and efficient inventory management. In addition, the Company gives important to principle
of Corporate Social Responsibility as the Company believes that living happily together within the society leads to sustainable growth. The
Company has initiated various activities categorized as corporate social responsibility of which details stated in the CSR report attached in
this Annual Report.
Thanks to every employee who extremely devoted themselves to their roles and duties, and the result showed in excellent
performance of the Company. Also thanks to the stakeholders, namely, shareholders, partners, farmers, dealers, financial institutes and
others who kindly support the Company as always.
For year 2015 onward, the Company takes it more challenge than last year to conduct the business with excellent result as there
are signs indicating factors which could affect the Company performance, such as, decrease of demand of fertilizer use, and drought in many
areas in Thailand. The Company will try it best to operate the business to satisfy all shareholders.

(นายมาซาโตะ ทาเคอิ l Mr. Masato Takei)
ประธานกรรมการ l Chairman
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) l Thai Central Chemical Public Company Limited

2

รายงานประจ�ำปี 2557

Thanks to every employee who extremely devoted themselves to their roles and duties, and
the result showed in excellent performance of the Company. Also thanks to the stakeholders,
namely, shareholders, partners, farmers, dealers, financial institutes and others who kindly
support the Company as always.
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ข้อมูลทั่วไป

General Information
1. ข้อมูลของบริษัท

1. Information of the Company

ชื่อ
: บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
: TCCC
ส�ำนักงานใหญ่
: 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16
		 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
		 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร
ทะเบียนเลขที่
: 0107536000277 (เดิม บมจ.101)
โทรศัพท์
: (02) 639-8888
โทรสาร
: (02) 639-8999
E-mail
: mailbox@thaicentral.co.th
Home Page
: http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน
: 1,754,148,354 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
		 584,716,118 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
: 584,714,068 หุ้นสามัญ

Name
: Thai Central Chemical Public Company Limited
Trading Name
: TCCC
Head Office
: 21/35-46 Thai Wah Tower 1, 14-16th Floor.,
		 South Sathorn Road, Thungmahamek,
		 Sathorn, Bangkok 10120
Business
: Manufacturing and Distributing of chemical
		 fertilizer and Agrochemical
Registration No. : 0107536000277 (previously, Bor Mor Jor. 101)
Telephone
: (662) 639-8888
Fax
: (662) 639-8999
E-mail
: mailbox@thaicentral.co.th
Home Page
: http://www.tcccthai.com
Registered Capital : Baht 1,754,148,354 divided into 584,716,118
		 ordinary shares @ Baht 3.00 per share
Amount and type of shares sold
: 584,714,068 ordinary shares

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
ของทุนช�ำระแล้ว

2. Information of juristic persons of which the
Company has shareholding more than 10%

1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
: 581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี
ส�ำนักงาน
		 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ธุรกิจ
: น�ำเข้าและจ�ำหน่ายสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่ใช้
		 ในการเกษตร สาธารณสุขและปศุสัตว์ บริการผสม
		 บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์
: (02) 709-4517-9
โทรสาร
: (02) 709-4780
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
: 500,000 หุ้นสามัญ

1) MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
Head Office
: 581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate,
		 Soi 12B, Sukhumvit Road, Praksa Sub-district,
		 Muang District, Samutprakarn 10280
Business
: Import and distribute both technical pesticide
		 and finished product which used in Agriculture,
		 Public Health and Livestock. The business
		 sector includes the marketing of formulated,
		 finished products, repacking service and quality
		 control checks by modern laboratory.
Shareholding
: 99.99%
Telephone
: (662) 709-4517-9
Fax
: (662) 709-4780
Registered Capital : Baht 50,000,000 divided into 500,000
		 ordinary shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
: 500,000 ordinary shares

2) บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด
: 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
ส�ำนักงาน
		 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ธุรกิจ
: น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย เคมีภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
		 สารละลายส�ำหรับอุตสาหกรรม วัตถุดิบที่ใช้ใน
		 ขบวนการปั่นทอ เม็ดพลาสติก
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 22.87 (ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 51)
โทรศัพท์
: (02) 225-0200
: (02) 622-7978
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
: 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
: 2,000,000 หุ้นสามัญ

2) MC Industrial Chemical Co., Ltd.
Head Office
: 180-184 Ratchawong Road, Chakrawad,
		 Samphanthawong, Bangkok 10100.
Business
: Import and distribute wide-ranging of basic
		 chemicals, Solvents for Industrial uses, Textiles,
		 Plastics.
Shareholding
: 22.87% (51% direct and indirect shareholding)
Telephone
: (662) 225-0200
Fax
: (662) 622-7978
Registered Capital : Baht 200,000,000 divided into 2,000,000
		 ordinary shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
: 2,000,000 ordinary shares
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3) บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด
ส�ำนักงาน
: 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
		 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ธุรกิจ
: น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย วัตถุมีพิษ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51
โทรศัพท์
: (02) 225-0200
โทรสาร
: (02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
: 500,000 หุ้นสามัญ

3) MC Solvents Co., Ltd.
Head Office
: 180-184 Ratchawong Road, Chakrawad,
		 Samphanthawong, Bangkok 10100.
: Import and distribute hazardous substance
Business
Shareholding
: 51%
Telephone
: (662) 225-0200
Fax
: (662) 622-7978
Registered Capital : Baht 50,000,000 divided into 500,000
		 ordinary shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
: 500,000 ordinary shares

4) บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด
ส�ำนักงาน
: 822 ซอย 13 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒนา 1
		 ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจการค้าเม็ดพลาสติกและมีโรงงานผลิตถุง
		 ในพลาสติก, แผ่นชีท เป็นต้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51
โทรศัพท์
: (02) 709-4800-1
โทรสาร
: (02) 709-4379
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
: 500,000 หุ้นสามัญ

4) MC Plastics Co., Ltd.
Head Office
: 822 Soi 13 Moo 4 Pattana 1 Road,
		 Praksa Sub-District, Muang District,
		 Samutprakarn Province 10280
Business
: The plastic granular business of the Company
		 are plastic bags, plastic bottles and plastic sheets.
Shareholding
: 51%
: (662) 709-4800-1
Telephone
Fax
: (662) 709-4379
Registered Capital : Baht 50,000,000 divided into 500,000
		 ordinary shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
: 500,000 ordinary shares

5) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
ส�ำนักงาน
: 205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 ถนนราชวงศ์
		 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51
โทรศัพท์
: (02) 222-7352
โทรสาร
: (02) 224-5616
ทุนจดทะเบียน
: 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
: 12,500,000 หุ้นสามัญ

5) N.I.M. Co., Ltd.
Head Office
: 205 United Flour Mill Building, 8th Floor,
		 Ratchawong Road, Chakrawad, Samphanthawong,
		 Bangkok 10100
Business
: The Company is engaged in liquid chemical
		 storage tank rental and terminal operation for
		 the storage of liquid chemicals mostly the raw
		 materials for use in various industries.
Shareholding
: 51%
Telephone
: (662) 222-7352
: (662) 224-5616
Fax
Registered Capital : Baht 125,000,000 divided into 12,500,000
		 ordinary shares @ Baht 10 per share
Amount and type of shares sold
: 12,500,000 ordinary shares

6) บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส�ำนักงาน
: 180-184 ชั้น 5 อาคารศรีกรุงวัฒนา ถนนราชวงศ์
		 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
		 กรุงเทพมหานคร 10100
ธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้า ส่งออกและจัดจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร
		 ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 74.5)
โทรศัพท์
: (02) 225-0200
โทรสาร
: (02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน
: 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
: 2,000,000 หุ้นสามัญ

6) Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.
Head Office
: 180-184 Metro Building, 5th Floor,
		 Ratchawong Road, Chakrawad,
		 Samphanthawong, Bangkok 10100.
Business
: Importer and distributor of fertilizers,
		 agro-chemicals, minerals and etc.
Shareholding
: 49% (74.5% direct and indirect shareholding)
Telephone
: (662) 225-0200
Fax
: (662) 622-7978
Registered Capital : Baht 200,000,000 divided into 2,000,000
		 ordinary shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
: 2,000,000 ordinary shares

ธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว
		 เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว
		 ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไป

General Information
3. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

3. Information of other referees

1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
: (662) 229-2800
โทรสาร
: (662) 359-1259

1) The registrar of ordinary shares
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building,
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone
: (662) 229-2800
Fax
: (662) 359-1259

2) ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2557
1. นายเพิ่มศักด์ วงศ์พัชรปกรณ์
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
2. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440
3. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคารรัจนากร ชั้น 25 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
: (02) 676-5700
โทรสาร
: (02) 676-5757

2) Auditor for the financial year 2014
1. Mr. Permsak Wongpatcharapakorn
Certified Public Accountant No. 3427
2. Miss Thanawan Anuratbodee		
Certified Public Accountant No. 3440
3. Dr. Suphamit Techamontrikul
Certified Public Accountant No. 3356
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd
Rajanakarn Building 25th Floor, 183 South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn, Bangkok 10120
Telephone
: (662) 676-5700
Fax
: (662) 676-5757

3) ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
: (02) 263-7600
โทรสาร
: (02) 263-7699

3) Legal Advisor
Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.
22nd Floor, Sindhorn Building Tower 3, 130-132 Wireless Road,
Lumpini, Prathumwan, Bangkok 10330
Telephone
: (662) 263-7600
Fax
: (662) 263-7699

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tcccthai.com

Investors can also find more information of the company issuing
securities from the company’s Annual Registration Statement
(Form 56-1) which is show on website www.sec.or.th or company’s
website www.tcccthai.com
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ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer

ปุ๋ยผลไม้ / Orchard Fertilizer
สูตร
อัตรา
ระยะที่ใส่
Formula
Rate
Application
15-15-15 พรีเมียม
1-2 กก./ต้น/ปี
การเจริญเติบโตทั่วไป
15-15-15 Premium
1-2 kgs./plant/year general growth
8-24-24 พรีเมียม
1-2 กก./ต้น/ปี
การออกดอกติดผล
8-24-24 Premium
1-2 kgs./plant/year flower and fruit stage
13-13-21 พรีเมียม
1-2 กก./ต้น/ปี
เร่งผลและปรับปรุงคุณภาพ
13-13-21 Premium
1-2 kgs./plant/year improve fruit quantity and quality
รวมกันไม่เกิน 5 กก./ต้น/ปี / Total not over than 5 kgs./plant/year

ปุ๋ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ / Vegetable and Flower & Ornamental Plant Fertilizer
สูตร
Formula
15-15-15 รัสเซีย
16-16-16 รัสเซีย

อัตรา
Rate
30-50 กก./ไร่
รองก้นหลุม

ระยะที่ใส่
Application
ครั้งแรกหว่านให้ทั่วแปลงหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก หรือห่างจากต้น 25-50 ซม.
ครั้งต่อไปหว่านให้ทั่วแปลงหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 15-30 วัน

15-15-15 CIS
16-16-16 CIS

30-50 kgs./rai
basal application

sowing cover the plot or basal application before planting or
apply alongside far from tree 25-50 cm. after that 15-30 days
apply again

ปุ๋ยอ้อย / Sugarcane Fertilizer
สูตร
Formula
16-12-8, 16-16-8, 18-12-6,
25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม

อัตรา
Rate
40-50 กก. /ไร่

ระยะที่ใส่
Application
ครั้งที่ 1 อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน

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

40-50 kgs./rai

1st application, new planting apply basal application or after
planting 1 month
ratoon planting apply after trimming 1 month

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

40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน หรือ หลังก�ำจัดวัชพืช

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20,
40-50 kgs./rai
21-7-18, 12-10-18 Premium,
13-13-21 Premium

2nd application, 2-3 months after planting or after weed eradication
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ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer

ปุ๋ยยางพารา / Para rubber Fertilizer
สูตร
Formula
16-8-4, 25-7-7

อัตรา
Rate
0.2-0.4 กก./ต้น/ปี
0.2-0.4 kgs./plant/year

อายุยางพารา
Age of Para rubber
ต�่ำกว่า 3.5 ปี
less than 3.5 years

14-4-9, 18-4-5, 20-8-20

0.6-0.8 กก./ต้น/ปี
0.6-0.8 kgs./plant/year

3.5-7 ปี
3.5-7 years

15-7-18, 21-7-14, 21-7-18

1-1.5 กก./ต้น/ปี
1-1.5 kgs./plant/year

7 ปีขึ้นไป หรือหลังเปิดกรีด
over 7 years or after tapping period

ปุ๋ยปาล์มน�้ำมัน / Oil palm Fertilizer
ปีที่
Year
1 ปี

สูตร
Formula
25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม

อัตรา
Rate
1.5 กก./ต้น/ปี

ปุ๋ยเสริม
Enhance Fertilizer
- กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ ปี

1 year

25-7-7, 15-15-15 Premium

1.5 kgs./plant/year

- kieserite 0.2 kgs./plant/year

2-4 ปี

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

3.5-6 กก./ต้น/ปี

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

2-4 years 12-9-21, 20-8-20, 21-7-14, 21-7-18,
13-13-21 Premium

3.5-6 kgs./plant/year

- kieserite 0.4-1 kg./plant/year
- borax 35-100 gm./plant/year

5 ปี
ขึ้นไป

5-7.5 กก./ต้น/ปี

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

5-7.5 kgs./plant/year

- 0-0-60 rate 1-2 kgs./plant/year
- kieserite 1 kg./plant/year
- borax 150 gm./plant/year

12-9-21, 13-13-21, 20-8-20, 21-7-18

Over
5 years

หมายเหตุ : การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง ให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง
Remark : Please select only one product per each application.
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ปุ๋ยข้าวและข้าวโพด / Rice & Maize Fertilizer
สูตร
Formula
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
Clay soil
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 25-7-7
Sandy soil
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 25-7-7

อัตรา
Rate
25-40 กก./ไร่

ระยะที่ใส่
Application
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นพืชอายุ 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน หรือหลังก�ำจัดวัชพืช

25-40 kgs./rai

1st application for 20-30 days plant or basal application
2nd application 30 days after first application or after weed eradication

ปุ๋ยมันส�ำปะหลัง / Cassava Fertilizer
สูตร
Formula
16-8-8, 16-12-8, 18-12-6, 25-7-7

อัตรา
Rate
30-40 กก./ไร่
30-40 kgs./rai

ระยะที่ใส่
Application
ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวางท่อนมัน หรือหลังปลูก 1 เดือน
1st application, basal application before planting or after planting
1 month

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

30-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังก�ำจัดวัชพืช

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

30-50 kgs./rai

2nd application, 2-3 months after planting or after weed eradication
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ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
Company Background and Nature of Business Operation
• ประวัติความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยส�ำคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้ำ อากาศและธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืน
ดินเดียวกัน ย่อมท�ำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไปเนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องน�ำความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้ นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี” ดังนั้น ปุ๋ยเคมี จึงนับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องใช้ให้ ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนถูกเวลา และถูกวิธี
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุน
กับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด) และ
บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ำกัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด ขึ้นเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534
ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
และได้มาตรฐาน 2 แห่ง โรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีก�ำลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตันและ 350,000 เมตริกตัน ตามล�ำดับ รวมก�ำลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้าน
เมตริกตัน
บริษัทฯ สามารถผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N),
ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม (K2O) และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก�ำมะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B)
อีกด้วย ซึ่งจะท�ำให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดีปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทฯ ผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยมแพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศนานมากกว่า 40 ปีการใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะ
เวลาที่เหมาะสม จะช่วยท�ำให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งท�ำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
โรงงานของบริษัทฯ ที่อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีคลังสินค้าสามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตันพร้อมทั้งมีท่าเรือ
ขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับน�้ำทะเลต�่ำสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000
เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�ำ และขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน
ส�ำหรับโรงงานที่อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตันยังมีท่าเรือที่มีความยาว
189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับน�้ำทะเลต�่ำสุด สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500-2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ล�ำ
ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�ำเข้าต่างๆ ได้วันละ 4,000 เมตริกตัน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิต “ปุ๋ยพลังสอง” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ทันสมัยและเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ ขบวนการผลิตปุ๋ย ครั้งละ 1
กระสอบ
ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้าห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจ
ได้ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ปุ๋ยเคมีส�ำหรับขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย
ส�ำหรับในขบวนการผลิต โรงงานพระประแดงได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�่ำและก่อมลภาวะน้อยกว่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแทน
น�้ำมันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งบริษัทได้ท�ำการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่
เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้งน�ำความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ย ซึ่งมีส่วนช่วยในการที่ลด
ต้นทุนการผลิตด้านการใช้พลังงานลงได้ อันมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และโรงงานนครหลวงยังได้เปลี่ยนการใช้
เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไอน�้ำ โดยการใช้ก๊าซแอลพีจีซึ่งมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเชื้อเพลิงทดแทน น�้ำมันเตาที่ใช้อยู่เดิม
และส�ำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีทั้ง 2 แห่งของเรา ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ในระดับ 2 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนด�ำเนินการเป็นระดับ 3 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนี้เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
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• Company Background

Thailand is an agricultural country. A great number of the population engage in agricultural sector. The basic essential
elements in farming consist of soil, water, weather and soil nutrients. However, prolonged use of soil in farming at the same
ground will usually deplete soil nutrients by crops.
Therefore, if farmers wish to increase crops yield with good quality and quantity as required by domestic and
international market, it is necessary to apply agricultural modern technologies and appropriate farm management. Another factor to increase soil nutrients as to nurture soil fertility is to apply “Chemical Fertilizer”, which has become essential element
in productivity. However, chemical fertilizer must be applied under right formula, with proper timing and quantity.
Thai Central Chemical Public Company Limited is the producer and distributor of chemical fertilizer, established by the
government (under cooperation of the Ministry of Finance) and private sectors, comprised of Metro Co.,Ltd., Sojitz Corporation
(formerly Nissho Iwai Corporation) and Central Glass Co., Ltd (currently the Company’s technical advisor) of Japan, on March 6,
1973, with initial registered capital of 120 Million Baht. Later on, the Company registered on the Stock Exchange of Thailand in
October 1991, with a registered capital of 700 Million Baht and in 1993, the Company became “Public Company”

• Nature of Business Operation

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand’s largest producer and distributor of compound
chemical fertilizers. The Company operates 2 large and international-standard plants, located at Phra Samut Jedee District,
Samut Prakarn Province, with total annual capacity of 850,000 metric tons, and at Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province, with total annual capacity of 350,000 metric tons, having the combined total capacity of 1.2 million metric
tons a year.
TCCC manufacturing plants are capable of producing standard quality chemical fertilizers. The chemical fertilizer
production consists of basic chemical nutrients which are Nitrogen (N), Phosphorus (P2O5) and Potassium (K2O) and secondary
nutrients such as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other supplementary nutrients such as Boron (B) which promotes healthy
growth of crops, both in quantity and quality. TCCC produces “Ox-Brand” Fertilizer products that are of quality as registered
with Ministry of Agriculture and Cooperatives and its popularity has been affirmed by farmers all over Thailand for more than
40 years. The proper application of chemical fertilizer with suitable timing encourages greater amount and better quality of
production to meet the market demand, and helps lower the production cost resulting in an increase of income for Thai
Farmers, which eventually contribute to better national economy as a whole.
The factory located in Samut Prakan Province, has got a warehouse with its total storage capacity of 100,000 metric
tons for the raw materials, and a wharf extended to 310 metres length, 8.4 metres (27 feet) depth below sea level which can
accommodate two 20,000-25,000 metric tons vessels simultaneously, and unload 6,000 metric tons of raw materials per day.
Another factory, located in Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province, has got a warehouse with its total
storage of 90,000 metric tons, and a wharf extended to 189 metres length, 5 metres (16 feet) depth below sea level which is
capable to accommodate three 500-2,500 metric tons cargo ships simultaneously, and also unload 4,000 metric tons of raw
materials and imported commodities per day.
Presently, TCCC is the first manufacturer in Thailand which had installed high technology machine, which is capable to
produce “Bulk-Blending Fertilizer” 1 bag at a time. For the quality control, the two company’s laboratories, located at both
plant sites, have been certified ISO/IEC 17025:2005 international standard assuring the quality of nutrient values of chemical
fertilizers. Moreover, Nakhon Luang plant’s laboratory has been certified as a high-quality analysis lab for chemical fertilizer
registered to the Department of Agriculture, and the lab also provides the nutrient analytical services for external organizations.
For the manufacturing process, Samut Prakan plant has utilized the natural gas which helps lower the cost and produce
less pollution, substituting for the fuel oil since 2007. We also have installed and operated the Cogeneration power plant which
can produce electricity at the capacity of 4 Megawatt. in order to supply electricity within the plant site. The excess of electricity
will be sold to Metropolis Electricity Authority (MEA). Moreover, the heat from the cogeneration system is used in the chemical
fertilizers’ manufacturing process in order to save the cost and energy, and to help reduce global warming effectsince 2013.
In addition, Nakhon Luang plant has utilized LPG which is the clean and eco-friendly fuel in production of steam, substituting
the oil fuel.
Furthermore, Both TCCC’s plant sites have been certified as a green industry level 2 by the Ministry of Industry Thailand
and the company is in the process of upgrading to level 3 in the near future. The green industry project has been set up by the
Ministry of Industry Thailand that regulated 5 levels of “green industry” to evaluate the environmentally-friendly factories.
Annual Report 2014
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2555-2557
Financial Highlights 2012-2014 Comparison
จุดส�ำคัญทางการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
Financial Highlights of Thai Central Chemical PCL.
(หน่วย: 1,000 บาท) / (Unit: 1,000 Baht)
2557 / 2014

2556 / 2013

2555 / 2012

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services

14,458,294

15,781,069

ปรับปรุงใหม่ /
Restated
16,134,785

รายได้รวม / Total Revenues

14,648,939

15,945,301

16,343,988

ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss)

2,701,482

3,329,773

2,106,472

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss)

1,941,345

2,217,025

1,427,687

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income

1,939,930

2,217,634

1,427,687

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht)

3.32

3.79

2.44

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) *

2.20

1.40

1.00

สินทรัพย์รวม / Total Assets

9,773,676

9,111,282

7,700,498 **

หนี้สินรวม / Total Liabilities

1,850,048

1,841,212

1,829,463 **

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity

7,923,628

7,270,070

5,871,035 **

3.00

3.00

3.00

584,714

584,714

584,714

13.55

12.43

มูลค่าหุ้น (บาท) / Par Value (Baht)
จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น) / Number of Shares (Thousand Shares)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht)
หมายเหตุ : * เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา		
Remark : * Dividend per share paid on previous year operation.
20,000

2,500
16,344

15,000

15,945

14,649

1,500

5,000

1,000

0

2555/2012

2556/2013

2557/2014

รายได้รวม / Total Revenues
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** ปรับปรุงใหม่
** Restated

0

10,000

2,218
1,940

2,000

10,000

10.04 **

8,000

9,111

9,774

7,700

6,000

1,428

4,000
2555/2012

2556/2013

2557/2014

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income

0

2555/2012

2556/2013

2557/2014

สินทรัพย์รวม / Total Assets

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical PCL.
ส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / For The Year Ended December 31, 2014
2557 / 2014

2556 / 2013

2555 / 2012
ปรับปรุงใหม่ /
Restated

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio

เท่า / Times

4.60

4.20

3.32

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio

เท่า / Times

3.10

3.14

1.55

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover

รอบ / Times

28.20

24.13

23.36

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period

วัน / Days

13

15

15

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover

รอบ / Times

5.88

5.62

6.30

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period

วัน / Days

61

64

57

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover

รอบ / Times

14.16

19.88

20.80

ระยะเวลาช�ำระหนี้ / Payment Period

วัน / Days

25

18

17

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle

วัน / Days

49

61

55

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร / Profitability Ratios
อัตราก�ำไรขั้นต้น / Gross Profit Ratios

%

18.68

21.10

13.06

อัตราก�ำไรสุทธิ / Net Profit Ratios

%

13.25

13.91

8.74

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity

%

25.55

33.75

26.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets

%

20.56

26.38

19.22

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets

%

142.90

165.15

110.13

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover

รอบ / Times

1.55

1.90

2.20

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio

เท่า / Times

0.23

0.25

0.31

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย / Interest Coverage

เท่า / Times

929.43

296.12

89.81

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio

%

58.02

57.34

57.85

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

Annual Report 2014

13

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2555-2557
Financial Highlights 2012-2014 Comparison

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical PCL. and Subsidiaries
ส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / For The Year Ended December 31, 2014

2557 / 2014

2556 / 2013

2555 / 2012
ปรับปรุงใหม่ /
Restated

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio

เท่า / Times

2.85

2.68

2.26

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio

เท่า / Times

2.01

2.04

1.26

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover

รอบ / Times

11.07

11.36

12.39

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period

วัน / Days

33

32

29

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover

รอบ / Times

7.37

6.78

7.22

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period

วัน / Days

49

53

50

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover

รอบ / Times

9.43

15.86

16.84

ระยะเวลาช�ำระหนี้ / Payment Period

วัน / Days

38

23

21

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle

วัน / Days

43

62

58

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร / Profitability Ratios
อัตราก�ำไรขั้นต้น / Gross Profit Ratios

%

14.78

17.12

11.62

อัตราก�ำไรสุทธิ / Net Profit Ratios

%

9.15

10.01

6.50

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity

%

24.21

33.09

25.78

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets %

16.54

20.70

15.04

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets %

151.94

144.57

96.29

รอบ / Times

1.81

2.07

2.31

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio

เท่า / Times

0.45

0.50

0.61

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย / Interest Coverage

เท่า / Times

54.69

61.32

32.96

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio

%

56.48

56.11

57.83

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios
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โครงสร้างรายได้และการถือหุ้น
Structure of Revenue and Shareholding
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / as of December 31, 2014
(หน่วย : ล้านบาท) / (Unit : Million Baht)
ชื่อบริษัท
Company
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Central Chemical PCL.

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภทกิจการ
Type of Business

% การถือหุ้น ทุนจดทะเบียน เรียกช�ำระ
Shareholding Registered Capital
Capital
Paid Up

2557 / 2014
รายได้
Revenue

2556 / 2013

ร้อยละ
%

14,648.94

รายได้
Revenue

66.67 15,945.30

2555 / 2012

ร้อยละ
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ
%

69.83 16,343.99

71.74

6 มีนาคม 2516
March 6, 1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical Fertilizer

-

1,754

1,754

22 มกราคม 2531
January 22, 1988

โรงงานผสมและบรรจุ
Repacking and
Formulating

99.99

50

50

350.23

1.59

426.71

1.87

403.73

1.77

* 22.87/28.13

200

200

5,307.83

24.16

4,716.18

20.65

4,470.29

19.62

51.00

50

50

6.96

0.03

11.86

0.05

16.68

0.07

บริษัทย่อย (Subsidiary Companies)
1 บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

2 บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด 26 มกราคม 2531
MC Industrial Chemical Co., Ltd.
January 26, 1988

เคมีภัณฑ์
Industrial
Chemicals

3 บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด
MC Solvents Co., Ltd.

22 มกราคม 2531
January 22, 1988

เคมีภัณฑ์เหลว
Liquid Chemicals

4 บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด
MC Plastics Co., Ltd.

13 พฤศจิกายน 2530 พลาสติก
November 13, 1987 Plastics

51.00

50

50

1,463.97

6.66

1,526.12

6.68

1,330.72

5.84

5 บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
N.I.M. Co., Ltd.

14 กุมภาพันธ์ 2517
February 14, 1974

51.00

125

125

123.30

0.56

128.70

0.56

129.36

0.57

* 49.00/25.50

200

200

1.31

0.01

1.40

0.01

1.37

0.01

** -/24.99

5

5

70.84

0.32

78.10

0.34

84.93

0.37

6 บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด 16 มกราคม 2518
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. January 16, 1975

คลังสินค้าเคมีเหลว
Chemical Tank Yard
ซื้อขาย
Trading

บริษัทร่วม (Associated Company)
1 บริษัท เมโทรแทน จ�ำกัด
Metro Tan Co., Ltd.

1 มีนาคม 2537
March 1, 1994

ธุรกิจเคมี
Chemical Dealer

รวม (Total Revenue)
หมายเหตุ : * ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
Remark : * Direct and Indirect Shareholding

21,973.38

100.00 22,834.37

100.00 22,781.07 100.00

** ถือหุ้นทางอ้อม
** Indirect Shareholding
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทฯ ขอรายงานผลก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 1,940 ล้านบาทและผลก�ำไรต่อหุ้น 3.32 บาท ส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานในรอบบัญชี 2557 ระหว่าง 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับผลก�ำไรสุทธิ 2,218 ล้านบาทและผล
ก�ำไรต่อหุ้น 3.79 บาท ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบบัญชี 2556 ระหว่าง 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผลประกอบการปี
2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า 278 ล้านบาทหรือร้อยละ 13
ในปี 2557 นับเป็นปีที่ปัจจัยจากภายนอกเข้ามากระทบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายงานการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 เติบโตได้เพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตลอดครึ่งปีแรก ท�ำให้
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐติดขัด ความเชื่อมั่นในการบริโภคและการลงทุนของเอกชนลดลง นโยบายต่างๆ ของภาครัฐขาดความชัดเจน
โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากโครงการจ�ำน�ำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/57 ล่าช้าส่งผลกระทบต่อชาวนาในการลงทุนซื้อปัจจัยการเพาะปลูก
ฤดูกาลใหม่ ซึ่งท�ำให้ก�ำลังการซื้อปุ๋ยเคมีลดลงตามไปด้วย และรัฐบาลภายใต้อ�ำนาจของ คสช. เลือกแนวทางช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิตแทน
การประกันราคาหรือการสนับสนุนอื่นๆ ท�ำให้เมื่อสิ้นสุดโครงการจ�ำน�ำข้าวราคาปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 20 จึงต้องออกมาตรการช่วยเหลือ
ชาวนาผ่านการก�ำกับดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยลดราคาลง 40-50 บาทต่อกระสอบ
ในขณะที่ราคายางพาราและสินค้าเกษตรอื่นๆ ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความซบเซาของเศรษฐกิจโลก
ในขณะเดียวกัน ปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกลดลงจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งท�ำให้เขื่อนเก็บน�้ำไม่
สามารถกักเก็บน�้ำได้เพียงพอต่อการจ่ายน�้ำส�ำหรับการเกษตรนอกฤดูฝน พื้นที่การท�ำนาปรังลดลงความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีจึงลดลงตามไปด้วย
อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายการโซนนิ่งการเกษตรใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินและสภาพแวดล้อม ซึ่งในช่วงแรกอาจมี
ความสับสนและเกษตรกรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัว ท�ำให้อาจมีผลต่อการเลือกใช้สูตรและปริมาณปุ๋ยเคมีที่เปลี่ยนไป
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยในปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจาก
ก�ำลังการซื้อและพื้นที่การเพาะปลูกที่ลดลง ท�ำให้ฝ่ายบริหารฯต้องปรับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิเช่น พยายามเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษารายได้ การเลือกใช้สื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
เหมาะสมเพื่อรักษาตลาด โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายส�ำคัญๆ คือ 1) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) การรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า 3) การบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4) การบริหารความเสี่ยงโดยไม่เก็งก�ำไรกับราคาวัตถุดิบและค่าเงิน
5) การใช้โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) ให้ความร่วมมือกับแนวนโยบายของรัฐบาลในสิ่งที่บริษัทฯ สามารถท�ำได้
ซึ่งตลอดปี 2557 ฝ่ายบริหารฯ พยายามสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับผลประกอบการที่ดีและมีผล
ตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
งบการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับงบการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
รวมรายได้อื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ และอื่นๆ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

16

รายงานประจ�ำปี 2557

ปี
2556
15,781
(12,452)
3,329
164
3,494
(704)
2,790
(26)
2,764
(547)
2,218

2557
14,458
(11,757)
2,701
191
2,892
(562)
2,330
(20)
2,310
(370)
1,940

เปลี่ยนแปลง
%
(8)
(6)
(19)
16
(17)
(20)
(17)
(22)
(16)
(32)
(13)

2. รายได้จากการขาย Net Sales
รายไดจากการขาย
16,500

16,135

16,000

15,781

ลานบาท

15,500
15,000
14,500

14,466

14,462

2553

2554

14,458

14,000
13,500

2555

2556

2557

ส�ำหรับปี 2557 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิน 14,458 ล้านบาท ลดลง 1,323 ล้านบาทหรือร้อยละ 8
จากปีก่อน (15,781 ล้านบาท) สาเหตุที่รายได้จากการขายลดลงเกิดจาก 2 สาเหตุส�ำคัญคือ 1) การปรับราคาขายให้สอดคล้องกับก�ำลังการ
ซื้อในประเทศและต้นทุนที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลก 2) การเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาฤดูกาล 2557/58 ด้วยการลดราคา
40-50 บาทต่อกระสอบ ซึ่งการด�ำเนินการทั้งสองอย่างนั้น ฝ่ายบริหารฯ ได้ด�ำเนินการอย่างรอบคอบโดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ทางการตลาด
และศักยภาพในการแข่งขันเป็นส�ำคัญ ในที่สุดสามารถเพิ่มปริมาณการส่งมอบสินค้าปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าโดยประมาณ
10,000 เมตริกตัน ซึ่งปริมาณการส่งมอบสินค้านั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 สวนทางกับรายได้ที่ลดลง
รายไดจากการขายแบงตามประเภทสินคา
12,000

ลานบาท

10,000

11,999

11,044

8,000
6,000

3,783

4,000

3,414

2,000
-

ผลผลิ ต (ป  น เม็ ด )
2556

นำเข า -บรรจุ
2557

ปุ๋ยเคมีที่บริษัทฯ จ�ำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทฯเอง กับแบบน�ำเข้า-บรรจุ
บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด 11,044 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 955 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีน�ำเข้า-บรรจุ 3,414 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 369 ล้านบาทหรือร้อยละ 10
เมื่อมองถึงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยในปี 2557 พบว่ามีปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากปริมาณน�้ำและสภาพ
อากาศไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการเพาะปลูก ฤดูฝนทิ้งช่วงฝนตกไม่สม�่ำเสมอ ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ ท�ำให้เมื่อก�ำลังการซื้อของเกษตรกรลดลง
อย่างต่อเนื่อง ราคาปุ๋ยเคมีจึงต้องปรับตัวลดลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการเน้นการเพิ่มปริมาณการขายเพื่อรักษารายได้ ซึ่งในที่สุด
สามารถเพิ่มปริมาณการขายปุ๋ยเพื่อการท�ำนาข้าวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาข้าวเปลือกจะลดลงและพื้นที่ท�ำนาน้อยลง
ก็ตาม ในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มปริมาณการขายปุ๋ยส�ำหรับพืชไร่และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อทดแทนความต้องการใช้ปุ๋ยส�ำหรับยางพาราที่ลด
ลงอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ร้อยละ 8.4 เพื่อชดเชยตลาดในประเทศที่หดตัวลง
3. ต้นทุนสินค้าขาย Cost of Goods Sold
บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าขายส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 11,757 ล้านบาท ลดลง 695 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 จากปีก่อน (12,452 ล้านบาท)
ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามการอ่อนตัวลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกจากปี 2555 เรื่อยมาและมาทรงตัวและปรับขึ้น
เล็กน้อยในช่วงต้นปี 2557 เมื่อประเทศแถบละตินอเมริกามีความต้องการวัตถุดิบสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ปี 2557 บริษัทฯ มีการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าท�ำให้สามารถกระจายต้นทุนคงที่ได้มากขึ้นท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอื่นๆ เช่น ราคาพลังงาน ค่าแรงงาน
และค่าขนส่ง บริษัทฯ พยายามปรับปรุงผลผลิตอย่างต่อเนื่องจนสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้ภาพรวมต้นทุนสินค้า
ขายตลอดปี 2557 ลดลง
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4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling and Administration Expenses
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 562 ล้านบาท ลดลง 142 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 จากปีก่อน (704 ล้านบาท)
จากสาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้
• การลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือฝ่ายบริหารฯ ปรับลดการใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขายลดลงตามสถานการณ์ทางการตลาด โดยเน้นการจัดกิจกรรมการขายเฉพาะจุดให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก ในขณะที่ปี 2557 บริษัท
ไม่มีการจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งบริษัทท�ำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2556
• การปันส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ของโรงงานเป็นค่าใช่จ่ายในการบริหารลดลง จากที่โรงงานสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีการหยุด
เพื่อซ่อมบ�ำรุงโรงงานตามแผนงานปกติเท่านั้น จึงท�ำให้การปันส่วนเกินค่าเฉลี่ยปกติจากค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายบริหารลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา
5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก�ำไร Profitability Analysis
ปี

หน่วย

2556
3,329
2,218
3.79

ก�ำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
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รายงานประจ�ำปี 2557

2557
2,701
1,940
3.32

Gross Proft Ratio

Proﬁtability Ratio

Net Proﬁt Ratio

25.0
20.0

18.7

11.8

%

10.0

21.1

19.8

15.0

13.1

12.1

5.0

6.9

13.9

13.3

2556

2557

8.7

0.0
2553

2554

2555

ROA and ROE
45.0
40.0

39.2
33.8

35.0
30.0
%

ในปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้น 2,701 ล้านบาท ลดลง
628 ล้านบาทจากปีก่อน (3,329 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 19
มู ล ค่ า ก� ำ ไรขั้ น ต้ น ที่ ล ดลงมากจากราคาขายที่ ป รั บ ลงให้ เข้ า
สถานการณ์ทางการตลาดที่เกษตกรมีก�ำลังการซื้อลดลง ท�ำให้
บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2557 ร้อยละ 18.7 น้อยกว่า
ที่ปี 2556 ที่ท�ำได้ร้อยละ 21.1
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
1,940 ล้านบาท ลดลง 278 ล้านบาทจากปีก่อน (2,218 ล้านบาท)
คิดเป็นร้อยละ 13 อัตราการเปลี่ยนแปลงก�ำไรสุทธิที่ลดลงเล็กน้อย
นั้นมาจาก การปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
ทางการเงินให้ลดลง และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนร่วม ท�ำให้อัตราก�ำไรสุทธิลดลง จาก 13.9 ในปี 2556 เป็น
13.3 ในปี 2557 โดยที่ผลก�ำไรต่อหุ้นลดลงจาก 3.79 มาเป็น 3.32
บาทต่อหุ้นในปี 2557 ลดลง 0.47 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12
ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส�ำหรับปี 2557
เท่ากับ 25.6 เท่า น้อยกว่าปี 2556 ที่ท�ำได้ 33.8 เท่า ในขณะ
ที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) แสดงในปี 2557
เท่ากับ 20.6 เท่าน้อยกว่าปี 2555 ที่ท�ำได้ 26.4 เท่า แม้ว่าอัตราผล
ตอบแทนทั้งสองนี้จะปรับตัวลดลง แต่ก็ยังเป็นอัตราผลตอบแทน
ที่สูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯสามารถรักษาความสามารถในการหา
ก�ำไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ในการด�ำเนินงานการให้
เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

เปลี่ยนแปลง
%
(19)
(13)
(12)

25.0

26.2

25.5
19.7

20.0

25.6
26.4

15.0

ROE
20.6

19.2
13.7

10.0
5.0
0.0
2553

2554

2555

2556

2557

ROA

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน
ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน
31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละของสินทรัพย์รวม
6,778
74
2,334
26
9,111
100
1,615
18
226
2
7,270
80
9,111
100

รายการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วน

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละของสินทรัพย์รวม
7,426
76
2,348
24
9,774
100
1,614
17
236
2
7,924
81
9,774
100

2. สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 663 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 จากสิ้นปีก่อน โดยมี
รายละเอียดประกอบดังนี้
รายการ
เงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
4,380
697
1,635
9,111

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
4,668
328
2,365
9,774

เปลี่ยนแปลง
%
6.6
(53)
44.6
7.3

• บริษัทฯ มีเงินสดสิ้นปีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 6.6 ขณะที่สินค้าคงเหลือสิ้นปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6 มูลค่าสินค้า
คงเหลือที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากปริมาณส่งมอบสินค้าที่ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2557 ท�ำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และ
ยังนับรวมถึงสินค้าระหว่างเดินทาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ จัดหาในช่วงปลายไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ซึ่งจะมาถึงประเทศไทยในช่วงต้น
ปี 2558 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งบริษัทยังคงให้ความส�ำคัญกับนโยบายการรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต�่ำแต่ต้องเพียง
พอต่อความต้องการของตลาดเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
• บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิสิ้นปี 2557 เท่ากับ 328 ล้านบาทลดลง 369 ล้านบาทจากปีก่อน (697 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ
53 สาเหตุของยอดลูกหนี้การค้าลดลงมากนี้มาจากปริมาณการขายที่ลดลงอย่างมากในช่วงเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2557 เนื่องมาจาก
พื้นที่ในการท�ำนาปรังลดลงตามมาตรการจ�ำกัดการจ่ายน�้ำจากเขื่อนเพื่อการเพาะปลูกนอกฤดูของจากรัฐบาล และก�ำลังการซื้อของเกษตรกรใน
การลงทุนฤดูการผลิตใหม่ลดลง อีกทั้งรอความชัดเจนจากนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและการจัดโครงสร้างการเกษตรใหม่จากภาครัฐ จึงท�ำให้ลูกค้า
ลดค�ำสั่งซื้อและไม่กักเก็บสินค้าในช่วงสิ้นปี 2557 ในขณะที่บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 13 วัน ลดลง 2 วันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
และจากตารางรายละเอียดลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 362 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้จะสูญจ�ำนวน 34 ล้านบาท
ซึ่งครอบคลุมลูกหนี้ค้างช�ำระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไปที่มีจ�ำนวน 29 ล้านบาท
ระยะเวลาค้างช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ - น้อยกว่า หรือถึง 3 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระ - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระ - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระ - มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้าทั้งสิ้น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
จ�ำนวนรายของลูกหนี้ที่ค้างช�ำระ

2556
ล้านบาท
591
115
0
1
30
737
(40)
697

2557
ร้อยละ
80
16
0
0
4
100
(5)
95

235 ราย

ล้านบาท
218
115
0
0
29
362
(34)
328

ร้อยละ
60
32
0
0
8
100
(9)
91
148 ราย
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3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิน 1,850 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5 จากสิ้นปี 2556 อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา ในภาพรวมปี 2557 บริษัทฯ ยังคงก่อหนี้น้อยและใช้เงินสดจากการด�ำเนินงานในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งปรากฏให้
เห็นในอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจาก 296.12 เท่าในปี 2556 เป็น 929.43 เท่าในปี 2557
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 7,924 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 654 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 จากสิ้นปี 2556
อันเป็นผลมาจากก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ท�ำบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลงจาก 0.25 เท่าในปี 2556 เหลือเพียง 0.23 เท่าในปี
2557 ซึ่งนับว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมาก

Current Ratio

Current and Quick Ratio

Times

4. สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยอัตราส่วน
สภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 4.20 เท่า ณ สิ้นปี 2556 เป็น
4.60 เท่า ณ สิ้นปี 2557 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
นั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยลดลงจาก 3.14 เท่า เป็น 3.10 เท่า
สาเหตุท่ีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงนั้นเกิดจากบริษัทฯ มี
ปริมาณสินค้าคลังสิ้นปีเพิ่มขึ้น 730 ล้านบาท เป็นผลให้อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วลดลง
ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนิน
งานนั้น ส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน 1,726 ล้านบาทลดลง 1,708
ล้านบาทจากปีก่อน (3,434 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ขณะที่
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน
1,292 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 465 ล้านบาทจากปีก่อน (827 ล้านบาท)
คิดเป็นร้อยละ 56

5.00
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4.00
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3.00
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-

4.20
3.32
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Quick Ratio
4.60

3.14

3.10

2556

2557

2.48

1.52

1.51

1.55

2553

2554

2555

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2558
ส�ำหรับแนวโน้มและสถานการณ์ปี 2558 ฝ่ายบริหารฯ มองว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะกรีซจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพ ในขณะที่ความกังวลต่อการลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังเป็น
ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเศรษฐกิจของไทยต้องพึงพาการส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเป็นส�ำคัญ ขณะ
ที่ปัจจัยภายในประเทศ เมื่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองคลี่คลายลง นโยบายภาครัฐบาลและมาตรการทางเศรษฐกิจน่าจะมีความชัดเจน
มากขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมจะเป็นตัวแปรส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคเอกชนจะมี
ความเชื่อมั่นในการลงทุนและบริโภคมากขึ้น ฝ่ายบริหารฯ ขอวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้
1. ราคาสินค้าเกษตรและก�ำลังการซื้อของเกษตรกร
ราคาสินค้าเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ซึ่งก�ำลังซื้อของเกษตรกรลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ซึ่งหากภาครัฐยังไม่มีมาตรการและความชัดเจนเรื่องการพยุงราคาซื้อสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น อาจส่งผลให้
ก�ำลังการซื้อของเกษตรกรลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญและอาจจะส่งผลต่อปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีตลอดปี 2558 ซึ่งฝ่ายบริหารจะติดตามและประเมิน
ผลกระทบอย่างสม�่ำเสมอและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
2. ปัญหาภัยแล้งและพื้นที่ในการเพาะปลูกลดลง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 รัฐบาลออกมาตรการจ�ำกัดการจ่ายน�้ำจากเขื่อนเพื่อการเพาะปลูกท�ำให้เกษตกรลดพื้นที่ในการท�ำ
นาปรังลง ขณะนี้เกษตรกรไทยต้องพึ่งพาฝนเป็นหลักเนื่องจากระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูกนั้นไม่ทั่วถึงในขณะที่รัฐบาลพยายามปฏิรูป
การเกษตรของไทยโดยศึกษาทั้งระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือการจัดโซนนิ่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนโครงสร้างทางการผลิตทางการ
เกษตรของไทย ดังนั้นปริมาณน�้ำฝนและผลของนโยบายการจัดการพื้นที่เกษตกรรม จะเป็นอีกปัจจัยที่จะส่งผลต่อปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ในปี 2558
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3. ราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลงมากนั้นแทบไม่มีความสัมพันธ์กับ
ราคาน�ำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยเคมี จึงกล่าวได้ว่าราคาวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยเคมีนั้นเปลี่ยนอย่างอิสระจากราคาน�้ำมัน บริษัทฯคาดการณ์ว่าตลาดวัตถุดิบ
ปุ๋ยเคมีปี 2558 ว่าจะใกล้เคียงกับปี 2557 และอาจมีวัตถุดิบบางชนิดปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงท�ำให้ต้นทุนการน�ำเข้าวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรับมือกับภาวะผันผวนของราคาวัตถุดิบและพร้อมที่จะหยืดหยุน ปรับเปลี่ยน
การจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และะความต้องการของตลาดเพื่อสร้างผลก�ำไรกลับไปยังผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด
เพื่อให้เตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ ทางธุรกิจที่จะเข้ามากระทบการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 ฝ่ายบริหารขอก�ำหนดแนวนโยบายในการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
• เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความต้องการปุ๋ยเคมีให้แม่นย�ำที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
• ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด และติดตามตรวจสอบปริมาณ
สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกษตรกร
• รักษาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานสูง
• พัฒนาและปรับปรุงโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคง
• บริหารความเสี่ยงโดยการไม่เก็งก�ำไรจากการปรับเปลี่ยนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
• ใช้สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
• ร่วมมือกับนโยบายต่างๆ ของภาครัฐเท่าที่สามารถจะท�ำได้
สุดท้ายนี้ ฝ่ายบริหารฯ ยืนยันว่าจะมุ่งมั่นบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อด�ำรงไว้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นตลอดไป
หมายเหตุ การวิเคราะห์ทางการเงินใช้ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

Annual Report 2014

21

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
Business Overview
The Company would like to report that the operational result of the Separate Financial Statement during January 1,
2014 to December 31, 2014 showed Total Comprehensive Income at 1,940 Million Baht and Earnings per Share at 3.32 Baht. It
decreased by 278 Million Baht or 13% comparing to the operational result during January 1, 2013 to December 31, 2013 which
showed Total Comprehensive Income at 2,218 Million Baht and Earnings per Share at 3.79 Baht.
There were lots of external factors affecting the Company’s business in 2014, for instance, the small growth of Thailand
economy which the GDP was growing only 0.7% as announced by Office of the National Economic and Social Development
Board (NESDB); the political issues which occurred through the first half year that obstructed the governmental budget; the loss
of confidence of investors, consumers and private sectors; and the unclear direction of the government policies, especially,
the delay payment to farmers under the rice pledging scheme for the product of 2013/2014, which effected to farmers in
investing for the new cultivation season; thus, the demand of chemical fertilizers declined. Furthermore, the government under
NCPO directed the measure to support farmers by decreasing the production costs instead of product price guarantee or any
subsidy. As a result the rice prices have fallen down more than 20% in comparison with the prices of 2013 which was at higher
level than the actual market under the rice pledging scheme. In this regard, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce
governed the policy by requesting manufacturers and distributors for cooperation to lower the sale price of chemical fertilizers
40-50 baht per bag. In addition, rubber and other agricultural product prices have fallen as well due to the world economy
recession.
In the mean time, the cultivation area in Thailand was decreased due to the draught and the low of rainfall volume, thus
dams could not sufficiently supply water for the off-season cultivation; consequently, the demand of chemical fertilizers was
declined. Besides, the government also conducted the policy to zoning the cultivation area by promoting and recommending
farmers to plant agricultural products in suitable with the soils and environment of each zone area. This might take farmers
some time to learn and accustom with the policy, and it might cause the change to the selection and the quantity of chemical
fertilizers consumption.
In conclusion, the demand of chemical fertilizers in 2014 declined when comparing with 2013 due to the decrease
of purchasing power and cultivation area. Thus, the Company’s management adjusted the strategy to fit with the situation by
increasing the export of chemical fertilizers to neighboring countries for maintaining the income and advertising the products
and promoting the sale to secure the market share. Furthermore, the Company insisted on implementing these policies: 1) to
create customer satisfactions, 2) to keep high standard and quality of our product, 3) to manage and control inventory at the
appropriate level, 4) to manage risks by never speculating on raw material prices and foreign currency, 5) to utilize the effective
advertising and marketing promotion, and 6) to cooperate with the government policies whatever things we can do. In the
overall of 2014, the Company has endeavored at the best effort to achieve the best performance and the highest return to all
shareholders.

Analysis of Operation Results
1. Overview of the Operation
Statement of Comprehensive Income as of December 31, 2014 compares with the Statement of Comprehensive
Income as of December 31, 2013
Unit : Million Baht
Sale
Cost of Goods Sold
Gross Profit
Other Income
Profit Before Expense
Selling and Administration Expenses
Profit Before Financial Cost and Tax
Financial Cost
Profit Before Income Tax
Income Tax and etc.
Total Comprehensive Income
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Year

2013
15,781
(12,452)
3,329
164
3,494
(704)
2,790
(26)
2,764
(547)
2,218

2014
14,458
(11,757)
2,701
191
2,892
(562)
2,330
(20)
2,310
(370)
1,940

Change
%
(8)
(6)
(19)
16
(17)
(20)
(17)
(22)
(16)
(32)
(13)

2. Income from Net Sales

Net Sale
16,500

16,135

16,000

15,781

Million Baht

15,500
15,000
14,500

14,466

14,462
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2011

14,458

14,000
13,500
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2013

2014

In 2014, the Company generated income from sales of chemical fertilizers in total of 14,458 Million Baht decreasing by
1,323 Million Baht or 8% from 2013 (15,781 Million Baht). There were 2 major reasons for the decrease of income from sales:
1) the adjustment of sale prices to be aligned with the purchasing power of farmers in the country and the reduction of raw
material prices in the world market. 2) the participation of the policy to support farmers in the season of 2014/2015 by lowering
the sale prices of chemical fertilizers 40 – 50 baht per bag. Nevertheless, the Company conducted the business with care and
caution under the market trend and situation and also the competitiveness in the market. Eventually, in 2014, the Company
achieved to increase the quantity of product delivery by 10,000 metric tons by comparing with 2013. The quantity of product
delivery has been continuously increasing since 2012 in the reverse of income from sales.
Sale : by Type of Fertilizer

Million Baht

12,000
10,000

11,999

11,044

8,000
6,000

3,783

4,000

3,414

2,000
-

Compound
2013

Imported Pack
2014

The Company’s chemical fertilizers can be categorized in 2 types: Compound fertilizers manufactured by the Company
and Imported-Pack fertilizers. The income from selling the Compound fertilizers was in the amount of 11,044 Million Baht
decreasing by 955 Million Baht or 8% from 2013, while the income from selling the Imported-Pack fertilizers was in the amount
of 3,414 Million Baht decreasing by 369 Million Baht or 10% from 2013.
The demand of chemical fertilizers in 2014 was declined due to the lower of rainfall volume, the shortage of water
supply, the bad weather, the fall of agricultural product prices, and the dramatic decrease of farmers’ purchasing power. As
the fertilizer market has continuously declined, therefore the Company had to try to increase the sale volume to maintain the
income under such difficult situations. Finally, the Company was able to slightly increase, in comparison with 2013, the sale
volume of chemical fertilizers for rice in spite of the fall of rice prices and the decrease of cultivation area. Meanwhile, the
Company was able to increase the sale volume of chemical fertilizers for other plants to compensate the decrease of sale
volume of chemical fertilizers for rubbers, and also to increase the export volume to the neighboring countries for 8.4% to
compensate the decrease of sale volume in Thailand.
3. Cost of Goods Sold
Cost of Goods Sold in 2014 showed at 11,757 Million Baht decreasing by 695 Million Baht or 6% from 2013 (12,452
Million Baht). The overall of Cost of Goods sold has gradually decreased since 2012 due to the decrease of raw material prices
in the world market, and it has kept maintaining until the beginning of 2014 before slightly increasing again due to the higher
demand of raw materials in Latin America region. However, in 2014, the Company was able to manufacture the products in
higher volume than 2013, so the cost per unit was decreased. In addition, with the continuous effort to always improve its
productivity, the Company was able to control the other costs such as energy, wage, and transportation to be lower than 2013;
thus, the Cost of Goods Sold was decreased in the overall of 2014.
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4. Selling and Administration Expenses
The Company bore the Selling and Administration Expenses at 562 Million Baht decreasing by 142 Million Baht or 20%
from 2013 (704 Million Baht), which resulted from the following reasons:
• Decreasing of the advertising and promoting expenses. The Company’s management reduced such expenses in
following to the market situation, and concentrate the advertising and promoting on specific area as appropriation. Furthermore,
the Company had no expenses for celebrating the 40th anniversary of the Company establishment as 2013.
• Decreasing of the Administration Expenses in allocating factory fixed cost. As the factory was operating with the
normal shutdown, therefore such fixed cost was decreased.
5. Profitability Analysis
Year

Unit

2013
3,329
2,218
3.79

Gross Profit (Million Baht)
Total Comprehensive Income (Million Baht)
Earning Per Share (Baht)
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2014
2,701
1,940
3.32

Gross Proft Ratio

Proﬁtability Ratio

Net Proﬁt Ratio

25.0
20.0

18.7

11.8

%

10.0

21.1

19.8

15.0

13.1

12.1

5.0

6.9

13.9

13.3

2013

2014

8.7

0.0
2010

2011

2012

ROA and ROE
45.0
40.0

39.2
33.8

35.0
30.0
%

In 2014, The Company’s Gross Profit showed at 2,701
Million Baht decreasing by 628 Million Baht or 19% from 2013
(3,329 Million Baht). The decrease of Gross Profit was resulted
from the lower of sale prices to incorporate with the decrease
of farmers’ purchasing power. Thus, the Gross Profit Ratio of
2014 was 18.7%, which was smaller than 2013 that showed
21.1 %
For Total Comprehensive Income of 2014, the Company
earned at 1,940 Million Baht decreasing by 278 Million Baht or
13% from 2013 (2,218 Million Baht). The slight decrease of Net
Profit was caused by the decrease of Selling and Administration
Expenses in following to the business situation, as well as a
decrease of Cost of Goods Sold. Furthermore, the Company
was benefited from tax privilege of BOI under the Co-Generation
Project. All of these reasons caused the Net Profit Ratio to
decrease from 13.9% of 2013 to 13.3% in 2014, and the profit
per share to decrease from Baht 3.79 of 2013 to Baht 3.32 in
2014 decreasing by Baht 0.47 per share or 12%.
The Return on Equity (ROE) ratio of 2014 was 25.6,
which was less than the 33.8 ratio of 2013. The Return on
Asset (ROA) ratio of 2014 was 20.6, which was less than the
26.4 ratio of 2013. Even both ratios were decreased, but
the rates were still high; thus, it showed that the Company
was capable to maintain the capability to make profit for
shareholders and substantially operate the business by
utilizing all existing assets effectively.

Change
%
(19)
(13)
(12)
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25.5
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25.6
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20.6

19.2
13.7
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0.0
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2014

ROA

Analysis of Liquidity and Capital Resources
1. Overview of Financial Statement
Note to Statement of Financial Position
Description
Current Assets
Non-current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Non-current Liabilities
Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

Million Baht
6,778
2,334
9,111
1,615
226
7,270
9,111

December 31, 2013
Percentage to Total Assets
74
26
100
18
2
80
100

December 31, 2014
Million Baht Percentage to Total Assets
7,426
76
2,348
24
9,774
100
1,614
17
236
2
7,924
81
9,774
100

2. Assets
As of 31 December 2014, The Company’s Total Asset showed at 9,774 Million Baht increasing by 663 Million Baht or
7.3%, from the end of 2013, details as shown in the below table:Description
Cash on Hand
Account Receivable
Inventories
Total Assets

December 31, 2013 December 31, 2014
Million Baht
Million Baht
4,380
4,668
697
328
1,635
2,365
9,111
9,774

Change
%
6.6
(53)
44.6
7.3

• Cash on hand was higher than 2013 by 6.6%, while Inventory increased by 44.6% due to the delivery was lower than
expected at the last quarter of 2014. In addition, the increase of the inventory was due to the goods in transit for the year 2015
which was purchased and shipped at the last quarter of 2014. Nevertheless, the Company still concentrates on the policy to
keep the inventory at the most appropriate level with the market demand to enhance the ability to compete in the market.
• The Company had Account Receivable at 328 Million Baht decreasing by 369 Million Baht or 53% from 2013 (697
Million Baht) due to the dramatic decrease of purchase order during November and December 2014 which caused from the
significant decrease of off-season cultivation as the government limited the supply of water by the dam; the decrease of
farmers’ purchasing power for the new cultivation season; and the unclear policy to support farmers including the policy to
reform the new agricultural structure, thus the customers reduced the purchase order and would not like to keep the inventory
at the end of 2014. While, the Company’s Collection Period was at the average of 13 days decreasing by 2 days from 2013.
The total Account Receivable as shown in the table was 362 Million Baht as of December 31, 2014. The allowance for doubtful
accounts was set at 34 Million Baht, which would cover the Account Receivable aging more than 12 months showing 29 Million
Baht.
Accounts Receivable
Current
Overdue - less than or up to 3 months
Overdue - more than 3 months up to 6 months
Overdue - more than 6 months up to 12 months
Overdue - more than 12 months
Total trade accounts receivable
Less Allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable - net
Number of trade accounts receivable

2013
Million Baht
591
115
0
1
30
737
(40)
697

2014
%
80
16
0
0
4
100
(5)
95

235

Million Baht
218
115
0
0
29
362
(34)
328

%
60
32
0
0
8
100
(9)
91
148
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3. Liabilities and Equity
• On 31 December 2014, the Company had Total Liabilities at 1,850 Million Baht increasing by 9 Million Baht or 0.5%
from the end of 2013. In 2014, the Company tried to reduce liability and used more of our own operational cash. As the result
Interest Coverage increased from 296.12 of 2013 to 929.43 in 2014.
• On 31 December 2014, the Company had Total Equity at 7,924 Million Baht increasing by 654 Million Baht or 9% from
the end of 2013 due to the increase of retained earnings, thus Debt to Equity ratio dropped from 0.25 of 2013 to 0.23 in 2014,
which was quite a small ratio.

Current Ratio

Current and Quick Ratio

Times

4. Liquidity
The Company’s Liquidity was considered to be
very well. The Current Ratio was increased from 4.20 at the
end of 2013 to 4.60 at the end of 2014; the Quick Ratio
was slightly decreased from 3.14 at the end of 2013 to 3.10
at the end of 2014. The reason why the Quick Ratio was
decreased was that the Company had increased inventories
at the end of 2014 by 730 Million Baht.
The Net Cash Flow provided by operating activity
of 2014 was 1,726 Million Baht decreasing by 1,708 Million
Baht or 50% from 2013 (3,434 Million Baht), while the Net
Cash Flow used in financing activities in 2014 was 1,292
Million Baht increasing by 465 Million Baht or 56 % from
2013 (827 Million Baht).
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Economic & Business Forecast 2015
For tendency and situation of 2015, the Management views that solution measure for economy slow down in Japan
and Euro zone countries, in particular of Greece, is the essential factor affecting the stability of the world economy, in addition,
the suspicious growth of Chinese economy shall have to be monitored closely because Thailand economy is depended on the
export to China, Japan, USA and Europe. For domestic factor, it is viewed that if the politic issues are unfolded, government
policies and economic measures shall be much clearer in direction; furthermore, the mega project on building the transportation
infrastructure shall be the crucial part in driving the economy and gaining the confidence back from investors and consumers.
The Management would like to analyze the factors that can impact our future operation as follows.
1. Agricultural Product Prices and Purchasing Power of Farmers
The agricultural product prices declines continuously, especially the rice prices which is the economic plants of
Thailand. Besides, the purchasing power of farmers was dramatically decreased at the last quarter of 2014; if the government
is still unable to clearly direct a measure to elevate the prices of agricultural products, the problem would still carry on and
it would significantly affect the demand of chemical fertilizers throughout 2015. In this regard, the management will closely
monitor and frequently evaluate the impact, which it is anticipated that the situation will get better in the near future.
2. Drought and Decrease of Cultivation Area
At the last quarter of 2014, the government directed the measure on limiting the supply of water by dams for
cultivation. As a result, the off-season cultivation was considerably decreased and the cultivation tended to depend on
rainfalls instead of irrigation. Furthermore, the government seeks to reform the whole agricultural structure to manage and
zoning cultivation areas, this might led to the new face of agricultural product of Thailand farmers. In conclusion, rainfall volume
and government measures in zoning cultivation areas shall be the crucial factors for the demand of chemical fertilizers in 2015.
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3. Raw Material Prices and Currency
The raw material prices changed in following to the demand and supply of the world market. Although the oil price
in the world market substantially declined, it had little correlation with the import prices of raw materials, in the other hands,
the import prices could be independently inflated. The Company forecasts the raw material prices in 2015 to be at the similar
level in 2014; however, there may be some raw materials which its price would hike. In addition, Thai currency has weakened
resulted in the increase in import costs. Nevertheless, the Company will strive to deal with the inflation of raw material prices
and be flexible in procuring raw materials to be appropriate with such situation and the market demand for achieving maximum
profit to the shareholders.
In order for the Company to be well prepared for managing the impacted factors including the mentioned as above,
the Company shall:
• Keep monitoring the market carefully and obtaining the market demand as accurate as possible.
• Flexibly change production and procurement plan according to the market demand from time to time and always
keep the inventory at the most appropriate level.
• Create customers and farmers’ satisfaction.
• Keep the high standard and the quality of our product.
• Keep developing our manufacture for the constant productivity improvement.
• Manage risks by never speculating on raw material prices and foreign currency.
• Utilize the effective advertising and marketing promotion.
• Cooperate with the government policies whatever things we can do.
In conclusion, the Company adheres to operate and manage the Company’s business to grow constantly for the best
benefit of the shareholders.
Remark: This financial analysis is based on separate financial statement
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
Status of Industry and Competition
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2557 เจริญเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ถือเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่น้อยมาก ซึ่งเป็นเพราะจากความไม่ชัดเจนทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง ภายใต้รัฐบาลที่เข้ามาใหม่
พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และส่งเสริมการส่งออก แต่ผลก็ไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ อีกทั้งการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในต่างจังหวัดหยุดชะงัก รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 0.7 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2557 ก็มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐบาลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องต่อการเจริญเติบโตในช่วงปี 2558
ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ลดลงจากปีก่อนหน้าตามราคาน�้ำมันที่ลดลงจาก
ภาวะอุปทานน�้ำมันดิบส่วนเกินในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงด้วย รวมถึงนโยบายการดูแลราคาพลังงานและปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรเพื่อลดค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของภาครัฐ
ส�ำหรับเศรษฐกิจการเกษตรไทยในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประมาณการว่าจะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในสาขาพืช, ปศุสัตว์ และป่าไม้ และยังได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการของภาครัฐ อาทิ การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ รวมทั้งค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยลบที่มีต่อภาคเกษตรในปีนี้ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน�้ำส�ำหรับเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
และแม่กลอง รวมถึงราคาสินค้าภาคการเกษตรของตลาดโลกที่มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี 2557

ในปี 2557 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจาก 2 ปัจจัยหลักดังนี้
1. ก�ำลังซื้อของเกษตรกรลดลง
จากการที่ราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว และยางพารา มีการปรับตัวลดลง โดยราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ปรับตัวลดลงจากปี 2556
กว่าร้อยละ 20 เนื่องจากสิ้นสุดมาตรการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล ด้านราคายางพารามีการปรับตัวลดลงเช่นกันตามแนวโน้มราคาน�้ำมันดิบ รวมทั้ง
อุปสงค์ยางพาราในตลาดโลกที่ชะลอตัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้น�ำเข้า
ยางพาราอันดับหนึ่งของโลก ยังคงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต�่ำ
2. ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตร
ในปี 2557 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง และภาวะฝนทิ้งช่วง ท�ำให้ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่อยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับปี
2556 ท�ำให้ภาครัฐจ�ำเป็นต้องออกมาตรการจ�ำกัดการจ่ายน�้ำเพื่อท�ำนาปรังในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และลุ่มน�้ำแม่กลอง
ซึ่งผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวจะท�ำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงและจะส่งผลต่อปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยเช่นกัน

แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี 2558

ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จากการคาดการณ์ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5-4.5 โดย
ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปสงค์จาก
ต่างประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่คลี่คลายลง
นอกจากนี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ที่เริ่มฟื้นตัวและนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้น ด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 0.0-1.0
และราคาน�้ำมันดิบ จะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการว่าจะสามารถขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0
เป็นผลจากการผลิตในสาขาพืช ปศุสัตว์ และป่าไม้ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้แก่ มันส�ำปะหลัง
ยางพารา และผลไม้ เช่น ล�ำไย มังคุด ทุเรียน ส่วนที่ลดลงได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน�้ำมัน
ด้านแนวโน้มความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2558 นั้น ประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านราคาพืชผล, ราคาวัตถุในการ
ผลิตปุ๋ยเคมี โดยราคาปุ๋ยเคมีนั้น ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ปริมาณ
น�้ำฝน เพราะพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติก็ถืออีกปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตภาคเกษตร รวมทั้งนโยบายภาครัฐในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการ
ผลิตภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความต้องการและพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรด้วย
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Thailand’s Economic Conditions in 2014

Thailand in 2014, the economy expanded only by 0.7% referred to National Economic Society Development Bureau
(NESDB), because of the recession due to unstable political situation continued in the 1st half of the year. Although, various
measures were implemented by the new government in order to stimulate the economy in the 2nd half side by side with
consumption of the government in continuation of budget disbursement, export has not recovered as expected, cash flow to
the upcountry was not generated well, and the private consumption has not recovered as expected which resulted the lowest
GDP growth of the year as 0.7 %. However, there was a good sign that the tourist industry and private investment were coming
back in the last quarter, and we hope a bigger growth in 2015 led by the government investment in infrastructure projects.
With respect to the stability of Thailand’s economy in 2014, the inflation was at 2.1% decreased from the year before as
a result of recession in the 1st half and of the sharp fall of crude oil price which brought price decrease in various industries and
living. Consequently, prices of commodities were lowered as well as the government’s policies to look over energy prices and
factors of production in agriculture were changed in order to reduce cost of living and cost of production in agriculture.
For Thai agricultural economics in 2014, The Office of Agricultural Economics (OAE) had estimated 1.2% expanded due to
the economic growth in plants, livestock, and forest industry. Moreover, various measures introduced by the government such
as improvement of structure in the agricultural economics, promotion in more integrated system of water management, and
more stabilized Thai Baht. These were supportive factors which affected positively the exportation of agricultural commodities
and products. However, negative factors were counted; drought and water shortage were major problems for second rice
cultivation in areas of Chao Phraya and Mae Klong Basins. Also continuous decline of international market of agricultural
products was another negative factor.

Chemical Fertilizer Industry in 2014

In 2014, Thailand’s demand on chemical fertilizer decreased due to 2 major factors as follows:
1. Purchasing power of farmers decreased due to the recession of agricultural products prices such as rice and para
rubber. It was evident that the price of paddy, farmers could sell, was lowered for more than 20% compared with the year 2013.
Termination of the rice pledging scheme initiated by the government was the main reason. In the case of para rubber, the price
decreased in accordance with the lower crude oil prices. Furthermore, demand for rubber in the global market was decelerated
due to the economic downturn in many countries especially China, the number one importer of rubber in the world which had
come up with slower speed of economic growth.
2. Drought and water shortage for agriculture in 2014 caused considerable impacts on Thailand’s agriculture. Drought
and delay of rainfall resulted in lower level of water in big reservoirs compared with the year 2013. The government dealt with
these problems by declaring a measure to suspend water supply temporarily for second rice cultivation particularly in irrigated
areas of Chao Phraya and Mae Klong Basins. This measure brought about the reduction of cultivated areas for second rice, and
consequently affected the consumption of chemical fertilizer.

Economic Trends and Chemical Fertilizer Industry in 2015

Regarding Thailand’s economic trends in 2015, according to estimation of the NESDB, expected to expand 3.5-4.5%. Major
supportive factors come from increasing of the government’s investment on mega infrastructure projects especially in logistics
and transportation. Demands of foreign countries expected to expand as a consequence of the number of tourists which is
likely to get higher after settled down the political situation. Additionally, the consumption and investment of private sector
expected to grow up as a result of higher confidence level among consumers and investors realizing that Thailand is on the
road to recover both in economy and politics. In the case of internal stability, it is estimated that the inflation in 2015 would be
0.0-1.0% (NESDB) based on crude oil price assumption of 50-60 US Dollar/bbl.
Trends in agricultural economics in 2015, OAE expected to expand around 2.0-3.%, because the productions of crops,
livestock, and forest industry are likely to grow up more. Agricultural products are expected to increase among cassava, para
rubber and fruits such as longan, mangosteen and durian. By contrast, major rice and second rice, maize, and oil palm are
expected to decrease.
Trend in demand of chemical fertilizer in 2015, there are many factors, such as prices of crops and raw material fertilizer
prices. If the prices of farmers’ products are higher, farmers will be attracted to cultivate more. The price of chemical fertilizer
would change depending on demand and supply in the global market as well as on situation of the global economy. Apart
from factors described above, the factors are also important and are deserved to take into consideration and impacts on
the consumption of chemical fertilizer for instances; amount of rainfall, climate change and natural disasters. Rainfall is very
important for agriculture in Thailand, because most of cultivated areas in Thailand rely heavily on natural water. Climate change
and natural disasters are also very important and could cause severe effects on agriculture. These include the government’s
policy on agricultural zoning which affects the country’s structure of agricultural production and directly affects the demand
and pattern of farmers in using chemical fertilizer.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยงที่จะได้กล่าวต่อไป เป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ/หรือฐานะทางการ
เงินของบริษัท ท�ำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัท อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่า ไม่มีผลกระทบใน
สาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงที่บริษัททราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท อาจสรุปได้ดังนี้

1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี

ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักในค�ำนวนต้นทุนของปุ๋ย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบจึงมีผลกระทบต่อการก�ำหนดราคาขายปุ๋ย
และความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาในตลาดโลก
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ซึ่งราคาจะถูกก�ำหนดโดยหลายปัจจัยในตลาดโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
เศรษฐกิจโลก สภาวะอากาศ ราคาพืชผลและราคาน�้ำมัน รวมถึงอาจมีการเก็งก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าประเภทนี้ด้วย หากราคา
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทสามารถปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทมากนัก อย่างไรก็ดี
ในความเป็นจริงแล้วการปรับราคาขายปุ๋ยไม่สามารถท�ำได้ด้วยบริษัทเองเนื่องจากปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ.2542 โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะออกประกาศแนะน�ำราคา
จ�ำหน่ายส�ำหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร โดยผู้ผลิตปุ๋ยเคมีจะจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าวได้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางฯ ก�ำหนด การเปลี่ยนแปลงราคา
ขายปุ๋ยให้สูงกว่าราคาแนะน�ำจะกระท�ำได้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางฯ ก่อน
การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยที่บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายปุ๋ยได้เนื่องจากมาตรการควบคุมราคาดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทไม่
สามารถจ�ำหน่ายปุ๋ยในราคาที่สะท้อนราคาทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั บริหารความเสีย่ งต่อความผันผวนของราคาวัตถุดบิ โดยการควบคุมสินค้าคงคลังทัง้ วัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
โดยบริษัทจะพิจารณาปรับแผนการผลิตอ้างอิงจากความต้องการของตลาดเป็นครั้งคราวไป จากนั้นบริษัทจะปรับแผนการจัดหาวัตถุดิบโดยอ้างอิงจาก
แผนการผลิตดังที่กล่าวมาซึ่งจะท�ำให้บริษัทสามารถคงระดับวัตถุดิบได้ในระดับที่เหมาะสม
นอกจากนี้บริษัทจะพยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงให้มากที่สุด หากมีปัจจัยใดๆ ที่ท�ำให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ย
สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทจะยื่นขอปรับราคาจ�ำหน่ายปุ๋ยต่อคณะกรรมการกลางฯ ทันที นอกจากนั้นบริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมระหว่าง
ผู้ประกอบการและคณะกรรมการกลางฯ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานราชการเพื่อน�ำไปพิจารณาประกอบการออกมาตราการใดๆ ที่มี
ผลกระทบกับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี

2. นโยบายของรัฐบาล

ในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท อาทิเช่น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าว โดยการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยในการผลิตข้าว เช่นค่าเช่าที่ดิน ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ย ค่ายาก�ำจัดศัตรูพืช ค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรกรรม และอื่นๆ ในการนี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขอความร่วมมือมายังผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งรวมถึงบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย มาตรการ
การลดราคาขายปุ๋ยตามนโยบายข้างต้นครอบคลุมเฉพาะปุ๋ยบางสูตรที่ใช้กับนาข้าวเท่านั้น โดยปรับลดลงประมาณกระสอบ (50 กิโลกรัม) ละ 40-50
บาท ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2557 การลดราคาขายตามนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
เหลือชาวนาซึ่งไม่ได้ค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตตามกลไกของตลาดจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทที่อาจจะต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้ได้
นอกจากนั้น เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้น ก็ได้มีการประกาศนโยบายการปลูกข้าวนาปรังโดยให้ชาวนาหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังในช่วงปี
2557 ถึงปี 2558 เนื่องจากระบบชลประทานไม่สามารถส่งน�้ำเข้าสู่พ้ืนที่การเพาะปลูกให้เพียงพอต่อการท�ำข้าวนาปรังได้เพราะต้องกักเก็บน�้ำไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมจนกว่าจะเข้าฤดูฝนของปี 2558 ผลจากนโยบายดังกล่าวท�ำให้พื้นที่ในการเพาะปลูกทั่วประเทศลดลงกว่า 7 ล้านไร่
ซึ่งท�ำให้ความต้องการปุ๋ยลดลงอย่างมากตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวอาจท�ำให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยเหลือชาวนา อย่างไรก็ดี ส�ำหรับนโยบายการช่วยเหลือชาวนา
ข้างต้นนั้น การลดราคาขายปุ๋ยลงไม่ท�ำให้บริษัทขาดทุนในการขายปุ๋ยสูตรที่มีการลดราคามากนัก เพียงแต่ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามที่
ประมาณการไว้ เพื่อชดเชยผลประกอบการที่ลดลงบริษัทจึงได้วางกลยุทธ์เพิ่มปริมาณการขายปุ๋ยให้มากขึ้นโดยประชาสัมพันธ์ถึงการลดราคาขาย
นอกจากนี้ มาตรการข้างต้นเป็นมาตรการชั่วคราวที่ใช้บังคับเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนดและใช้บังคับเฉพาะปุ๋ยสูตรที่ใช้กับนาข้าวเท่านั้น ปุ๋ยสูตรอื่น
ที่ใช้กับพืชชนิดอื่นไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้
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ส�ำหรับนโยบายการปลูกข้าวนาปรังนั้น บริษัทบริการความเสี่ยงโดยควบคุมสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

3. ภัยแล้ง

ภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ฝนทิ้งช่วง น�ำไปสู่การจัดสรร
น�้ำในระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตรกรรม เมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นเกษตรกรจะไม่ท�ำการเพาะปลูก
หรือเลื่อนการเพาะปลูกออกไปจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย เป็นเหตุให้ความต้องการซื้อปุ๋ยในตลาดในช่วงที่เกิดภัยแล้งลดลงซึ่งอาจส่งผลให้ยอด
ขายของบริษัท ผลประกอบการของบริษัทก็อาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจากภัยแล้งโดยการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ตลาดมีความ
ต้องการปุ๋ยต่างกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าคงคลังค้างอยู่ที่บริษัทมากเกินไปในขณะเกิดภัยแล้งและขาดแคลนสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายเมื่อภัยแล้งผ่านพ้นไป
แล้ว บริษัทจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อก�ำหนดนโยบายบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมในแต่ละช่วง

4. อุทกภัย

ในปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยท�ำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดการผลิต
และสถานประกอบการได้รับความเสียหายซึ่งส่งผลกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ซึ่งมีโรงงานนครหลวงตั้งอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็อาจได้รับผลกระทบหากเกิดอุทกภัยร้ายแรงเช่นในปีดังกล่าวขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดคือมีน�้ำเข้าท่วมภายใน
พื้นที่ของโรงงานและพื้นที่โดยรอบท�ำให้บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการผลิตสินค้าได้รวมถึงการขนส่งสินค้าและการคมนาคมบริเวณโรงงานก็จะเป็นไป
ด้วยความยากล�ำบาก อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้วางมาตรการหลายประการเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่มาตรการดังกล่าวยังไม่มีความ
ชัดเจนและยังไม่ได้มีการเริ่มปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นอีก ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความ
เสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาติอุทกภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นความเสี่ยงในการขาดรายได้ในขณะที่โรงงานนครหลวงไม่
สามารถท�ำการผลิตได้ ทั้งนี้ปริมาณการผลิตของโรงงานนครหลวงคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทยังมีโรงงานอีกแห่งหนึ่งคือโรงงานพระประแดงตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งไม่จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
จนไม่สามารถด�ำเนินการผลิตที่โรงงานนครหลวงได้ บริษัทจะเพิ่มก�ำลังการผลิตที่โรงงานพระประแดงทดแทนโรงงานนครหลวงและจัดให้ลูกค้ามารับ
สินค้าที่โรงงานพระประแดงแทน บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทและสินค้าคงคลังต่อความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย (และอัคคีภัย)
หากเกิดความเสียหายจากอุทกภัยขึ้น บริษัทก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยดังกล่าว อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์น�้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลให้เบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นแต่จ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนลดลง นอกจากนี้ บริษัทได้ยกระดับพื้นโรงงานให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากน�้ำท่วม ส่วน
มาตรการป้องกันอุทกภัยระยะยาวนั้นบริษัทได้สร้างคันกั้นน�้ำล้อมรอบบริเวณโรงงานนครหลวงเพื่อป้องกันน�้ำเข้าท่วมภายในบริเวณโรงงานซึ่งสามารถ
ป้องกันน�้ำท่วมที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกับปี 2554 ได้

5. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบบางชนิดน้อยราย

วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีบางชนิดมีการผลิตและจัดจ�ำหน่ายโดยผู้จัดหาน้อยราย การที่ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตโดยมีผู้จัดหาน้อย
รายถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากผู้จัดหาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อก�ำหนดราคาของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบนั้นอาจ
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงขึ้น เป็นเหตุให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ การพึ่งพาผู้จัดหาน้อย
รายอาจเกิดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหากผู้จัดหานั้นไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามความต้องการของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบกับกระบวนการ
ผลิตของบริษัทได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ประมาณการและวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตไว้ล่วงหน้าและท�ำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและยาวระหว่าง
ผู้จัดหาโดยมีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดหาผู้จัดหารายอื่นๆ
และเฉลี่ยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดหารายอื่นๆ ด้วย เพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

6. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดหาต่างประเทศหลายรายด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะช�ำระ
ราคาวัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงในการที่บริษัทต้องช�ำระราคาวัตถุดิบสูงกว่าที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหากมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงก่อนที่บริษัทจะช�ำระค่าสินค้า
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การบริหารความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทต้องช�ำระค่าวัตถุดิบเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากเงินบาท บริษัทจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท�ำ
สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันที่มีค�ำสั่งซื้อวัตถุดิบ วิธีนี้จะท�ำให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทต�่ำมากเนื่องจากได้มีการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของจ�ำนวนเงินที่จะช�ำระราคาวัตถุดิบไว้แล้ว ซึ่งท�ำให้
บริษัทสามารถค�ำนวนต้นทุนและก�ำหนดราคาขายสินค้าได้อย่างไม่คลาดเคลื่อน

7. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอาจต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและเสริมสภาพ
คล่องในบางช่วงเวลา เงินกู้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นโดยมีระยะเวลาช�ำระคืนส่วนใหญ่ไม่เกิน 6 เดือน โดยบริษัทจะต้องช�ำระดอกเบี้ยตาม
อัตราที่แต่สถาบันการเงินก�ำหนดส�ำหรับเงินต้นที่กู้ยืมด้วย ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับบริษัทที่จะต้องช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบันบริษัทมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นน้อยมากเนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี กว่าร้อยละ 90
ของเงินกู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยของบริษัท ในการนี้ บริษัทได้ก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบายแก่บริษัทย่อยเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
โดยก�ำหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นเมื่อจ�ำเป็นจริงๆ เท่านั้น และจะช�ำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือก่อนหน้านั้นหาก
สามารถกระท�ำได้ นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต�่ำ เนื่องจากรัฐบาล
ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจึงมีการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต�่ำเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคของประชาชนมากขึ้น

8. ผู้มีอ�ำนาจควบคุม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (“โซจิทซึ”) และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ไอเอสทีเอส”)
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46
ในการด�ำเนินงานของบริษัทอาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของโซจิทซึและไอเอสทีเอสกับผลประโยชน์ของบริษัท ในการนี้ แม้ว่าบริษัทจะ
พยายามแก้ปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าวตามวิธีที่สมควรโดยปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท แต่บริษัทก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ
ท�ำให้ผลประโยชน์ของโซจิทซึและไอเอสทีเอสกับผลประโยชน์ของบริษัทไปในทางเดียวกันได้ นอกจากนี้ ผลประโยชน์ของโซจิทซึและไอเอสทีเอส
อาจจะขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่น โซจิทซึและไอเอสทีเอสอาจจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไปในทางที่ท�ำให้เกิดผลกระทบหรือขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรประโยชน์อื่นๆ
การบริหารความเสี่ยง
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนโดยการออกเสียงลงคะแนนตามที่ตนเห็นสมควร อย่างไรก็ดี หากต้องมีการลง
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติในเรื่องใดๆ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผล ความจ�ำเป็น ความเห็นของกรรมการ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทได้จัดเตรียม
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ มาให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ก็จะสามารถลงมติได้ตามความ
เหมาะสมต่อไป
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The risk factors mentioned below are the significant risk factors which may affect the company operation and/or
financial status resulting in its lower performance than it should be in normal circumstance. These may also affect ability
to achieve the company purpose and goal setting. However, there could be other risk factors which the company may not
presently acknowledge or the company considers that it may not significantly affect the company operation at the moment.
The significant risk factors, which directly concerned the company and the company considers that it will affect the
company operation, if happened, can be summarized as following.

1. Fluctuation of raw material price

Raw material price is a major factor of cost of fertilizer. Therefore, change of raw material price might significantly
affect fertilizer price setting up and profit making ability of the Company. In general, raw material fluctuates according to an
international market as raw material is commodity goods whose price is set up by many uncontrollable factors, for instance,
world economy, global weather, crop prices, oil price and so on. This also includes profit speculation from change of the price
of commodity goods. In case there is change of raw material price, the Company would not affect from such incident if it could
adjust the selling price in conformity with such change. However, in fact, adjustment of selling price can not be done by the
Company itself as chemical fertilizer is a controlled good subject to the Goods and Services Prices Act B.E. 2542. The Central
Committee on Goods and Services Prices, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce has issued an announcement
to suggest the selling price of chemical fertilizer upon specific formula and the producer shall comply with the announcement
by not having sold fertilizer exceeding the suggested price. Change of selling price can be done only after obtaining permission
from the Committee.
Increase of raw material price without adjustment of selling price accordingly by virtue of such price control policy will
cause the Company not to be able to sell fertilizer at the price which reflects the actual cost. This could affect the Company
in unachievable performance as expected.
Risk management
The Company manages the risk by controlling its inventory both of raw material and of product. In detail, the Company
will revise production plan according to the market demand time to time flexibly, then adjust the procurement plan of raw
materials time to time according to the revised production plan, so that the Company can keep inventory at the optimum level.
In addition, the Company will try and adjust selling price reflecting the actual cost. Upon occurrence of any
factor causing increase of production cost significantly, the Company shall apply an increase of fertilizer selling price to the
Commission promptly. Moreover, the company sends the correspondences to attend the meeting between fertilizer traders
and the Committee to provide enough and correct information regarding fertilizer business to the government sector before
announcing any measure affecting fertilizer producers and traders.

2. Governmental policy

In the previous year, there were some governmental policies which could affect performance of the Company. For
example, The National Council for Peace and Order (NCPO) announced the policy on paddy farmers’ supporting aid by way of
reduction of cost of paddy production, such as, land rent, expenses on seeds, fertilizer, pesticide, machineries rent and
others. In this regard, the Central Committee on Goods and Services Prices, Department of Internal Trade, Ministry of
Commerce, as the responsible agent of this matter, had required the fertilizer manufacturers for cooperation to follow such
policy and this include the Company. The measure in accordance with such policy covered only some formula of fertilizers
which are used with paddy. The price reduction per bag (50 Kg) amounted to THB 40-50. This measure was effective from July
to October 2014. Price reduction following such policy aimed to support the paddy farmers, regardless cost calculation in
accordance with the market. Therefore, it could affect the Company in lower of performance than estimated.
In addition, after formation of the government, it has announced the policy on 2nd crop paddy that the farmers should
avoid cultivation of 2nd crop paddy for year 2014-2015 as there would not be enough water supplied via irrigation system for
the 2nd crop paddy. The water should be reserved for living and industrial purpose until rainy season of year 2015 starts. The
policy causes reduction of cultivation area by 7 million Rai approximately across Thailand. As a consequence, demand of
fertilizer use has been dropped sharply. This could affect sales volume of the Company which may not meet the estimated
target.
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Risk Management
The Company had cooperated with the government and followed the policy to help the farmers. However, regarding
the policy on paddy farmers supporting aid, price reduction of the fertilizer did not cause too much loss to the Company, only
the Company performance could be lower than expected. To compensate the price reduction, the Company tried to increase
sales volume by using price reduction as a strategy. In addition, such measure is a temporary measure which was effective for
a specific period and with paddy formulas. The other formulas have not been affected from this measure.
For the policy on 2nd crop paddy, the Company manages the risk by controlling its inventory both of raw material and
of product as mentioned earlier, so that the Company can keep inventory at the optimum level.

3. Drought

Drought is an uncontrollable natural disaster. Drought can happen by not enough rainfall or delay of rainfall which
leads to shortage of water via irrigation system effecting agriculture sector directly. Whenever drought happen, farmers will
cancel or delay cultivation until the drought has been eased. As a result, during drought, the market demand will drop sharply
causing negative effect to the Company’s sale. Therefore, the Company’s performance may not meet expectation.
Risk management
The Company minimizes impact happened to the Company by control inventory at the optimum level according to
market demand time to time to avoid too much inventory kept at the Company during drought or shortage of fertilizer when
drought has been eased. The Company shall monitor and analyze market situation closely to stipulate inventory control
management policy to be suitable for each period.

4. Risk from f lood

In year 2011, there was severe flood happened in area of various provinces in Thailand causing business interruption
and damage to place of business in such area. The industrial sector has been severely damaged from such incident. The Company
has Nakhon Luang Plant Site located in Ayutthaya Province which is a risky area could be affected from flood if happened as
previously. The effect would be flood in and around the plant area causing interruption of normal operation and transportation
difficulty. In this regard, the government has laid down several measures to prevent flood disaster in the future. Nevertheless,
such measures are unclear and have not been conducted substantially. Therefore, there will be uncertainty on chance of flood
disaster happening again and the company may risk encountering flood disaster which could affect in loss of revenue while
there is business interruption at Nakhon Luang Plant Site. The capacity of production at Nakhon Luang Plant Site is around 30%
of the total production capacity of the Company.
Risk management
The company has another plant site, Phrapradaeng Plant Site, located in Samut Prakan Province which is not a risky
area. In case there is severe flood disrupting operation of Nakhon Luang Plant Site totally, the company will increase production
capacity at Phrapradaeng Plant Site for substitution and will arrange goods delivery at Phrapradaeng Plant Site instead. The
company, furthermore, insures its properties and inventories against flood (and fire) so that the damage caused by flood can be
covered by such insurance. However, an insurance premium increased drastically in contrast with sharp decrease of maximum
compensation amount. In addition, the plant floor has been risen up to prevent damage from flood. For long term protection of
the plant site, the company has built the dyke all around Nakhon Luang Plant Site which can protect flood at the same severe
level as the 2011 flood.

5. Dependent on limited number of suppliers

Some raw material in production line can be produced and supplied by limited number of suppliers. Use of such raw
material is considered as one of risk. Forming a group of such limited number of suppliers in order to manipulate the price of
raw material with disregard of the actual price would affect in an increase of production cost causing lower performance of
profit making ability than expectation. Moreover, dependence on limited number of suppliers may be a risk in supply of such
raw material if such supplier could not supply raw material as much as requirement of the company and this could affect the
company production line.
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Risk Management
The company has anticipated and planned the necessity of raw material usage in advance and entered into raw material
purchase agreements in both short term and long term with suppliers by setting up goal of suitable risk management to be
aligned with the company business plan. Furthermore, the company has searched and contacted other suppliers to share raw
material procurement to such other suppliers in order to diminish dependence on limited number of suppliers.

6. Fluctuation of the international currency exchange

In production, the Company purchases raw material from many international suppliers of which most of the payment
will be made in US dollar. Therefore, there could be the risk that the Company will eventually pay higher price of the raw
material than the purchase amount specified in the sales contract if there is a change of the international currency exchange
rate resulting in the Baht depreciates against the US Dollar happened before the Company pay the raw material price.
Risk management
In case the Company shall pay the raw material price in other currency rate which is not the Baht, the Company will
protect the risk from the currency exchange rate by making the Forward Contract upon the purchase date. This way, the change
of the international exchange rate will affect the Company at the very low level as the exchange rate of the payment has been
fixed already. This also helps the Company to calculate cost and selling price precisely.

7. Fluctuation of the interest rate

In business operation, the Company may need to use the facilities from the financial institutions for the current capital
or for enhancement of the Company’s cash flow. Most of the loans are the short-term loan of which the repayment term will
not exceed 6 months. The Company shall pay the interest in accordance with the rate specified by such financial institutions
for the loan capital. Therefore, there might be the risk that the interest will be increase if there is a change of the interest rate.
Risk management
At present, the Company barely uses the short-term loan as the Company has enough cash flow in business
operation. However, around 90% of the short-term loan belongs to the Company’s subsidiaries. In this regards, the Company has
supervised and provided the policy to the subsidiary to manage the risk on this matter by stipulating that the subsidiaries will
apply for the short-term loan only when necessary and early repayment shall be made if possible. In addition, considering
the current economic situation, the fluctuation of the interest rate is rather at the low level as the government would like to
stimulate the country’s economy by maintaining the policy interest rate at the low level which can boost up economy.

8. Controlling person

Sojitz Corporation (“Sojitz”) and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”), the related person of Sojitz pursuant to Section
258 of the SEC Act, collectively own approximately 83.46% of the Company’s share capital. Circumstances may arise in which
Sojitz’s and ISTS’ interests may be at variance with the Company’s interests. Although the Company intends to take all
reasonable measures to resolve any such conflicts of interest while protecting the Company’s own interest, the Company
cannot assure you that Sojitz’s and ISTS’ interests, and ours will always be aligned. In addition, Sojitz’s and ISTS’ interests may
also coincide with the interests of our other shareholders. Sojitz and ISTS may exercise their voting rights and effect shareholder
actions that could conflict with and may be prejudice to the interests of our other shareholders, such as payment of dividends
or other distributions
Risk Management
Each shareholder shall be entitled in protection of its own interest by voting right as they think fit. However, if there
should be any voting of the shareholders in any matter, the Company will prepare information of such matter delivered to
the shareholders together with the notice prior to the meeting date specified by the law. The notice will state details of such
matter, history, reason, necessity and the Board’s opinion for consideration of the shareholders before attending the meeting.
In addition, the shareholders will be able to ask question in the meeting and the Company will prepare the person in charge
of such matter to provide information to the shareholders. Once the shareholders have enough information for consideration,
the shareholders, therefore, can decide to vote as appropriate accordingly.
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Structure

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 / as March 14, 2014
ชื่อบริษัท
Company
1

กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
Sojitz Corporation Group
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Steel Industry PCL.
บริษัท เมโทรฟอส จ�ำกัด
Metrophos Co., Ltd.
กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด**
Metro Co., Ltd. Group
บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ำกัด
Central Glass Co., Ltd.
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
Thai NVDR Co., Ltd.
นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn
นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
Mr. Anan Ravesangsoon
บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด
Trans-Asia Pacific Ltd.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

จ�ำนวนหุ้น
Number of
Shares
487,993,273

ร้อยละ
%
83.46

20,491,000

3.50

16,614,500

2.84

15,175,191

2.60

12,617,141

2.16

11,292,800

1.93

3,541,202

0.61

2,426,946

0.42

1,410,000

0.24

1,000,000

0.17

หมายเหตุ
* กลุ่มบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (“โซจิทซึ”) ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“ไอเอสที
เอส”) ถือหุ้นร้อยละ 39.53 โซจิทซึและไอเอสทีเอสเป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยโซจิทซึถือหุ้นในไอเอสทีเอส
ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออกเสียง 6,370 จากจ�ำนวนเสียง 11,470 เสียง ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซื้อขาย น�ำเข้า ส่งออก ผลิตสินค้า และ
ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่อง
อุปโภคบริโภค
**กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด ประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด (“ศรีกรุงวัฒนา”) ถือหุ้นร้อยละ 2.25 และบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ำกัด (“ศรีกรุงวัฒนา
21”) ถือหุ้นร้อยละ 0.34 ศรีกรุงวัฒนาและศรีกรุงวัฒนา 21 เป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยศรีกรุงวัฒนา
ถือหุ้นในศรีกรุงวัฒนา 21 ในสัดส่วนร้อยละ 37
Remark
* Sojitz Corporation Group consists of Sojitz Corporation (“Sojitz”), holding shares at 43.92% and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”), holding
shares at 39.53%. Sojitz and ISTS are the related person pursuant to Section 258 of the SEC Act as Sojitz holds 49% of the registered capital
of ISTS and has 6,370 votes rights out of 11,470 votes. The main business of ISTS is trading, import, export, production of goods including
providing services in relation to such goods in many industry groups such as machinary, energy & metal, chemicals & functional materials and
consumer lifestyle business.
** Metro Co., Ltd. Group consists of Metro Co., Ltd. (“Metro”), holding shares at 2.25% and Srikrungwattana 21 Co., Ltd. (“Srikrungwattana 21”),
holding shares at 0.34%. Metro and Srikrungwattana 21 are the related person pursuant to Section 258 of the SEC Act as Metro holds 37% of
the registered shares of Srikrungwatta 21.
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โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
Management Structure and Corporate Governance

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มี
ระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง สามารถชีแ้ จงและอธิบายได้
รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีความยุตธิ รรมและซือ่ สัตย์ มีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มกี ารสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�ำนาจ เพือ่
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�ำแนะน�ำและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
และกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั ฯ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
ในการด�ำเนินกิจการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ซึง่ จะท�ำให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการ
ลงทุนในบริษทั โดยก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนินการเพือ่ รักษาสิทธิพนื้ ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั โดยเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
บังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ การมีสว่ นแบ่งในผลก�ำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั รวมทัง้ มีการจัดการทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทัง้ เพิม่ ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
และจัดส่งเผยแพร่ส�ำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดวาระการประชุมไว้เป็น
เรือ่ งๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ดว้ ย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุ้นได้ส่งค�ำถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามหรือเสนอวาระการประชุมมายัง
บริษทั ได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ก็ได้
ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 42 ประจ�ำปี 2556 ได้ถกู จัดขึน้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ ณ ห้อง Ballroom โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นสถานทีท่ มี่ กี ารคมนาคมสะดวกผูถ้ อื หุน้ สามารถเดินทางไปยังทีป่ ระชุมได้โดยง่าย บริษทั ยังได้จดั เตรียมของว่างและ
ของทีร่ ะลึกไว้คอยต้อนรับผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็น
ประธานในทีป่ ระชุม และมีเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักทีป่ รึกษากฎหมายภายนอกเป็นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริม่ ประชุมประธานได้แจ้งวิธี
การลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่
ประชุมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ส�ำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการได้อย่างแท้จริง
ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�ำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษทั จัดให้มกี ารด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบตั ผิ า่ นช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สือ่ หรือสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั
บริษทั ยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผถู้ อื้ หุน้ มัน่ ใจ
ว่าบริษทั มีโครงสร้างการด�ำเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษทั จัดให้ผลู้ งทุนรายย่อยทีส่ นใจในกิจการบริษทั เข้าเยีย่ มชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษทั ได้
โดยตรงจากเลขานุการบริษทั ฯ หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยได้จัดให้มกี ระบวนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีโ่ ปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง
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ผูถ้ อื หุน้ จะมีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ คะแนนเท่าเทียมกัน ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการทีเ่ ป็น
อิสระคนใดคนหนึง่ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทัง้ ระบุเอกสาร
หรือหลักฐานรวมทั้งค�ำแนะน�ำขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
จากเว็บไซต์ของบริษทั ก็ได้ บริษทั ได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายทีเ่ ป็นชาวต่างประเทศด้วย
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจ�ำปีสามารถท�ำได้โดยเสนอรายชื่อพร้อม
ประวัตขิ องบุคคลดังกล่าวมายังบริษทั ทัง้ ทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษทั ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผถู้ อื หุน้ ไดรับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์
ของบริษทั แล้ว
นอกจากนี้ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ก�ำหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพือ่ เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการทีต่ นพอใจเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ได้
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจได้วา่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในทีเ่ กีย่ วข้อง จะไม่นำ� ข้อมูลภายในทีไ่ ด้ลว่ งรูแ้ ละยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์สว่ นตน บริษทั จึงได้จดั ท�ำกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบตั ิ
และจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) เพือ่ เป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในบริษทั เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนอันจะท�ำให้ผถู้ อื หุน้ ไม่ได้รบั
ความเป็นธรรม บริษทั ได้จดั พิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เมือ่ บุคคลดังกล่าวได้รบั ทราบถึงกฎเกณฑ์
และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน และบริษทั ได้จดั อบรมเนือ้ หาของกฎเกณฑ์และประมวลนีแ้ ก่ผบู้ ริหารและพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยโดยให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ แจ้ ง การ
ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่งและต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ด้วย ส�ำหรับนโยบายการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ย่อยก�ำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดทีไ่ ด้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
ในกรณีของการท�ำรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติการท�ำ
ธุรกรรมของบริษทั โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนได้กำ� หนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมัติ
คณะกรรมการหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�ำปีโดยรายการ
ระหว่างกันได้กระท�ำอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทัง้ ระบุถงึ ความจ�ำเป็นและเหตุผลด้วย

3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
ซึง่ หมายความรวมถึงผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ านอยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
ซือ่ สัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์สว่ นตัวทีข่ ดั แย้งกับประโยชน์ของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุม่ ดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
สร้างมูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3.2 พนักงาน : บริษทั ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน ซึง่ ถือเป็นทรัพยากรอันมีคา่ และเป็นปัจจัยส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จของบริษทั จึงได้มงุ่ พัฒนาให้
พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กำ� หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�ำงาน บริษทั ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัย และเอือ้ ต่อการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงงานของบริษทั โดยมีขอ้ บังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั เรือ่ งความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านซึง่ เป็นแนวทางใน
การปฏิบตั ทิ เี่ ข้มข้นกว่ามาตราฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด บริษทั ได้มกี ารรวมสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
การเจ็บป่วยและการลาหยุดเนือ่ งจากการท�ำงานและได้เผยแพร่ให้ได้รบั ทราบกันเพือ่ ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัยสูงสุด
ด้วย
ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจ�ำปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดย
ส�ำรวจจากทักษะและความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีก�ำหนดชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลีย่ ของพนักงานแต่ละคนและวัดผลของการฝึกอบรมเพือ่ ประเมินถึงความส�ำเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษทั มีขอ้ บังคับการท�ำงานซึง่ ได้กำ� หนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรม
โดยอ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบตั เิ หตุและประกันชีวติ เครือ่ งแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษทั หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา
กองทุนฌาปนกิจส�ำหรับพนักงานและคนในครอบครัวทีเ่ สียชีวติ และอืน่ ๆ รวมถึงโบนัสประจ�ำปีให้แก่พนักงานซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของบริษทั
ในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของ
พนักงานและเสนอต่อบริษทั เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
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ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�ำหนดไว้เป็นหลักการส�ำคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและ
เสรีภาพส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธ์ุ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�ำเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้
แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการท�ำงานท่ีดี
3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับ
ราคาที่เหมาะสม บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและ
ความรับผิดของสินค้าโดยบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกัน
คุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�ำไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา
Supply Chain ไว้ด้วย บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง
ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจสอบรายชื่อของคู่ค้าว่าอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมที่ท�ำกับคู่ค้า
ไม่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้ การด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่
เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะท�ำสัญญาการไม่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain
3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม โดยจะไม่ท�ำข้อตกลงใดๆ ที่เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�ำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�ำ
ตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�ำความตกลงร่วมกันก�ำหนดราคา
3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติ
และจริยธรรมได้ก�ำหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่โดยบริษัทได้จัดท�ำ
แผนประจ�ำปีในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงงานพลังความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่
ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�ำหนดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย
หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทได้ก�ำหนดไว้ใน
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�ำการคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์
ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจ�ำเป็นต้องท�ำธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วยบริษัทจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจ�ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้
พนักงานบริษัทสามารถเสนอร้องเรียนการกระท�ำที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับ
บัญชาคือผู้จัดการทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความ
เห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ สายด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึง
ประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าส�ำนักกฎหมายจะเป็น
ผู้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นถึงการด�ำเนินการต่อไป เมื่อมีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเพื่อสอบสวนหาหลักฐานแล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม ในการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและราย
ละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเสนอข้อร้องเรียนได้โดยตรงที่อีเมล์ mailbox@thaicentral.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888
ซึ่งข้อร้องเรียนจะผ่านไปยังเลขานุการบริษัท จากนั้นจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
ต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัทฯ www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1412 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้
บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
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4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น ราย
ชื่อ ประวัติ การถือหุ้น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและ
จ�ำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
รายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย
4.3 บริษัทได้ก�ำหนดเป็นนโนบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัด
ท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปีทุกปีจะมีการแจ้งเตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
4.4 จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดย
เทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�ำหรับปี 2557 ได้เปิด
เผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว
4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสามารถหารายละเอียดได้จาก
รายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องค�ำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ด�ำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ในการบริหาร บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ
อิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะ
กรรมการจ�ำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ			
ประธานกรรมการ
2. นายชิกาฮิเด โมริ				
กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายเออิจิ ฮามาดา			
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายจิโร่ นิชิยาม่า			
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์		
กรรมการ
6. นายสุวิช สุวรุจิพร			
กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล			
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร			
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช			
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแสดงอยู่ในหัวข้อการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมใน
บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของ
บริษัทตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 					
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดและแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการก�ำหนดอ�ำนาจทางการเงินอย่างชัดเจน
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ำกับ ดูแล และติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยก�ำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด�ำเนินงานและ
ผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดต่างๆ จึงได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่ส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�ำเนินการใดๆ ที่กฎหมาย
ก�ำหนด
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด หรือ แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/
หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�ำนวนนี้จะต้องมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน
บริษัทก�ำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัท
ขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในต�ำแหน่งเพื่อด�ำเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ�ำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�ำแหน่งได้หากกรรมการ5ึงแก่ชีวิต ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในกรณีที่มีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น ข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ข้อบังคับบริษัทยังก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการ
เมื่อต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�ำแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคล
ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�ำหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
เมื่อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินการของบริษัท รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายชิกาฮิเด โมริ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ นายเออิจิ ฮามาดา รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญบริษัท
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของ
กรรมการโดยในปี 2557 ได้มีกรรมการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาความสามารถของกรรมการดังนี้
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program รหัส 198/2014 จัดอบรบโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2557 คณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยอิสระและเสรี มีการ
บันทึกจัดท�ำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท มี จ� ำ นวน 3 ท่ า น จากคณะกรรมการบริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อได้ ส�ำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช		
กรรมการตรวจสอบ
โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลง
นาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี้
		 7.1 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
			 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
			 2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
			 3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
			 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
			 7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
				 จากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
บริษัทมีส�ำนักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการ
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ด�ำเนินงานของสายงานต่างๆ โดยส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การด�ำเนินของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส�ำนักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
การสรรหากรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ 28/2551 รวมถึง
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล		
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร		
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช		
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
5.3 คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร
จ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายชิกาฮิเด โมริ			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเออิจิ ฮามาดา		
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี
3. นายจิโร่ นิชิยาม่า		
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ด้านจัดซื้อ
4. นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ		
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต (โรงงานพระประแดง)
5. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย		
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรมนุษย์และส�ำนักตรวจสอบภายใน
6. นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์		
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการธุรกรรมการค้า
7. นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์		
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต (โรงงานนครหลวง)
8. นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ		
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงิน ด้านบริหารและวางแผนองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติในเรื่องส�ำคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้อย่างชัดเจนในตารางอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล
ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�ำคัญ
ต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท
3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการบริหารหลังจากการประชุม
สามัญประจ�ำปีซึ่งจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท
พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในกรณีที่ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน
5.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเป็นคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program)
เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาและก�ำกับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็น
หลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและก�ำกับการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลอย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความ
สุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระท�ำที่ผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบาย
ของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย
เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของบริษัท การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และทรัพย์สินและ
ข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจในเนื้อหา และน�ำไปใช้ปฏิบัติในการท�ำงาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแล
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การกระท�ำที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ 		
เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่บริหาร 		
เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
3. หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย		
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว
รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
2. จั ด ตั้ ง และดู แ ลรั ก ษาเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ใช้ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด การกระท� ำ ที่ มิ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ฝ่ า ฝื น กฎ ระเบี ย บ
รวมถึงการละเมิดนโยบายของบริษัท หรือการกระท�ำใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�ำเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ
ระเบียบของบริษัท และพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�ำเสนอมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกันกรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรม
5.5 การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการแยกอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน ส�ำหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�ำคัญ บริษัทได้มีการก�ำหนดล�ำดับขั้นใน
การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการรายงานการด�ำเนิน
งาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็น
สาระ ส�ำคัญได้
5.6 เลขานุการบริษัท
ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท
ท�ำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นายพชระ วรรธนวินิจ จบการศึกษาทาง
ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
บริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is well aware that good corporate governance and transparent
management will increase the company’s competitive capability and management efficiency, which will be the key to
long-term success and growth of the organization. TCCC thereby arranges the management system with ethical principles of
having competent Board of Directors and management equipped with vision, accountability, responsibility, fairness and integrity,
transparency as well as the creation on control mechanism and balance of power. The Company’s Board of Directors will jointly
take care, recommend and improve every system to operate according to the set policy and strategies, the respect for rights of
all shareholders and stakeholders with equitable treatments, which would be the key factor maximizing the Company’s value
and the returns to shareholders.
The Company duly complied with the principles of Good Corporate Governance for Listed Companies announced by
the SET in these following five topics:
1. Rights of Shareholders
2. Equitable Treatment to Shareholders
3. Concern of Stakeholders’ Roles
4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board

1. Rights of Shareholders

The company is highly aware of and always grants precedence to the rights of shareholders in order to encourage their
trust and confidence in investing with the Company. Therefore, the Company has issued policies and guidelines to maintain
the equal basic rights to every shareholder in compliance with the Articles of Association of the Company and related laws. For
example, the shareholders have the right to receive profits/dividends equally, the right to attend the Annual General Meeting
of Shareholders, the right to appoint a proxy to attend and vote on their behalf at the Annual General Meeting of Shareholders,
the right to express their opinions and ask questions to the Board, and the right to receive sufficient and up-to-date information,
and the right to be treated in equitable when buy back shares is conducted by the Company. Moreover, the Company has
implemented the suitable of management in effective manner.
In conducting the shareholders meeting, the Company sufficiently disseminated meeting notices and relative meeting
documents to every shareholder in advance and has provided assistance to shareholders in the shareholders’ meeting;
moreover, the Company has posted the meeting’s information on the Company’s website for the shareholders to rapidly
access to it, and sent the copy of the meeting report to the shareholders within reasonable time. In addition, the meeting
notice was specified each agenda with its reason, objective, and the directors’ opinion clearly. Besides, the Company provided
opportunity to the shareholders to submit questions or propose additional agendas to be considered in the meeting in advance
by sending such question or additional agenda directly to the Company or via the Company’s website.
For the 42nd Annual General Meeting of 2013, it was held on 28 March 2014 at The Ball Room, Sukhothai Bangkok
Hotel, South Sathorn Road, Bangkok, where it was located in the city of major transportation zone that the shareholders could
conveniently travel to; moreover, snack breaks and souvenirs were also provided to the shareholders.
In the meeting, every director including Chief Executive Officers attended the meeting, which presided by the
Corporate Board Chairman, and had the lawyer of external law firm count and check the vote. Before the meeting had begun,
the Chairman had informed the method of voting and vote counting, and, during the meeting, the Chairman gave the
opportunity in reasonable and sufficient time to the shareholders to ask any questions to the Board.
For election of directors in the meeting, the Company proposes directors to be elected individually; thus, give chance
to the shareholders to actually elect director whom they wish.
The Company recorded and noted the meeting thoroughly, and posted on the Company’s website so that the shareholders
could examine the correctness. Besides, the Company regularly disseminates information under the Regulations to shareholders
in a timely manner in order to support their effective decision-making through the Stock Exchange of Thailand (SET)’s channel
including the Company’s website.
Moreover, the Company clearly discloses structure of revenue and shareholding in subsidiary and associated companies
in the annual report and 56-1 Form, so the shareholders could be confident on the transparent and auditable operation.
Last but not least, the Company appropriately arranged plant-site visit for interested investors and the Company’s
information can be obtained directly from Corporate Secretary or Investor Relations Office.

Annual Report 2014

45

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
Management Structure and Corporate Governance
2. Equitable Treatment to Shareholders

The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness
by arranging transparent and efficient Annual General Meetings of Shareholders by running the meeting and holding votes in
accordance with the sequence of the meeting agenda as notified in the invitation letter, and ensuring one share for one vote
to every shareholder. For a shareholder, who is unable to attend the meeting, they could appoint one of the Independent
Directors, or any relevant person to attend the meeting and vote. In this regard, the Company sends the proxy form A, B and C
with the clear requirement of documents, evidence for proxy appointment to the shareholders and instruction of filling up the
proxy together with the invitation letter, and also they could be downloaded on the Company’s website as well. Moreover, the
invitation letter and related documents are also provided in English version, and are sent to the foreign shareholders as well.
Any minor shareholder who wishes to propose the candidate for election of director before the Annual General Meeting
of shareholder can do so by sending the proposal with resume of the candidate to the Company by mail or via website. The
Company has announced this message via the SET and on the Company’s website.
In addition, for the benefit of the minor shareholders, the Company conducts the cumulative voting to give the minor
shareholders the chance to actually elect director whom they wish.
To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed inside
information for their personal benefits, the Company has enacted the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics
as the guideline to prevent any misuse of inside information that would unjustified to the shareholders. The Company printed
the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics, and distributed to directors, management and employees,
and they shall provide signatory evidence for acknowledgment. In this regard, the Company shall hold the training of the
Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics for directors and employees annually. Moreover, the Company proceeds
the policy and measure taking care on the use of inside information according to the SET regulation that all directors and the
management must report their TCCC shareholding when first appointed to the position and disclose on every change in
shareholding according to rules and procedures set in the Securities and Exchange Act. B.E 2535. The policy and measure taking
care on the use of inside information for the directors and management has been stated in the Code of Conduct and Ethics
under category: Use of Inside Information. In addition, they will strictly take the same procedures according to those set in the
Securities and Exchange Act. B.E. 2535 and 2551
In the event of related transaction, the Company implements the term and conditions in the Company’s schedule of
authority, which complies with Tor.Jor. 21/2551 Re. Related Transaction Regulation, announced by Capital Market Supervisory
Board, by categorizing the transactions in type and value, and consider which procedure should be applied i.e. disclosure to the
SET, approval from the Corporate Board or approval from the shareholders meeting. The transaction shall be fair and at arm’s
length. The Company also disclosure details of the related transaction in the Annual Report with clarification of its reason and
necessity.

3. Concern of Stakeholders’ Roles

The Company conducts business by adhering to responsibility for the rights of both internal and external stakeholders
for sustainable benefits which including shareholders, employees, suppliers, competitors, creditors, customers, including
society and surrounding community on the basis of honesty, fairness and transparency. The Company will not seek any personal
benefit which may cause conflict of interests with the Company’s or the stakeholders. In order to ensure that fair treatment is
provided for each group of stakeholders in accordance with their rights and agreements, the Company prescribed the measures
for dealing with each group of stakeholders as follows:
3.1 Shareholders : the Company is committed to responsibility to create the highest satisfaction for shareholders on
the basis of sustainable growth, continually suitable returns on investment and transparent action along with good corporate
governance policy.
3.2 Employees : the Company values employees as the valuable resource and a key to success of the Company.
Therefore, the Company endeavors to develop human resource continuously, and also ensure safety and benefit of employees
by setting the policy upon these following fields.
Safety and Health: the Company has policy on work safety and security by setting safety standard operation procedure
to create a safe and convenient working atmosphere that helps employees work effectively. Especially, at the plant sites, there
are safety rules to regulate the work mandatory, which they are superior to those stipulated by the laws. All employees, workers
and subcontractors must acknowledge and comply with them strictly. In this regard, the Company also records accident, injury
and leaves affected by works of all employees for making the statistic to be disclosed and improve the safety of the work place
aiming at the maximum level.
Skill and Knowledge Improvement: The Company provides annual training courses and useful seminars to every
employee in every division based on evaluation of their performance and need. Each employee is scheduled for training
courses and seminars in specific average hours, and shall be evaluated for the result of training plan.
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Remuneration and Benefits: Stated in the Work Rules, the Company provides a reasonable and fair remuneration
and benefits, which it is referred to and based on the standard of its industry, to all employees such as salary rate, provident
fund, medical allowances, annual physical check-ups, accident and life insurances, uniforms, canteen in the plant site,
accommodation, transportation, scholarship, cremation funds of which covering to the member family of employees and
others including bonus of which depending on the Company’s performance in each year. The Company also established
Welfare Committee which comprises of representative from employee and the Company. The committee shall consider welfare
of the employee and propose any improvement (if any) to the Company for consideration.
Human Rights: Human rights and freedom is stipulated as the basic and fundamental rights in the Company’s Code
of Conduct & Ethics. It is essential to respect the rights and freedom; no discrimination on ethnics, colors, religious, gender,
orientation, age, and social status, etc. The Company strongly refuses to child labors, and opposes to all kinds of violations.
Moreover, the Company pays attention to the opinions and suggestions of employees at every level to construct and improve
the good cultural organization and working atmosphere.
3.3 Customers : the Company focuses on customers’ satisfaction by assuring that customers would receive good quality
product at reasonable price. Guideline on how to treat the customers is also stipulated in the Code of Conduct & Ethics
such as product qualities and product liabilities; hence, the Company shall deliver the products with the best quality to the
customers only, and the related product information and quality are warrantied as well. Moreover, the Company has the policy
to keep customers’ information in confidential and will use or disclose it without permission. This policy also strictly applies to
all employees.
3.4 Suppliers / Creditors : Policy and procedure of selecting vendors and supply chain dealers is stipulated in the Code
of Conduct & Ethics; therefore, the Company shall comply to such policy and procedure to undertake the due diligence for
ensuring that vendors and supply chain dealers are in a good reputation, able to comply with contractual mandatory, and
not on the government watched list. Moreover, the business transaction must not against or evade the laws and free from
any conflict of interest. In addition, to protect the benefit of vendors and supply chain dealers, the Company shall make the
non-disclosure agreement on personal information or any other information with them.
3.5 Competitors : the Company sets policy and procedures in the Code of Conduct & Ethics relating to free trade and
fair competition according to international principles under competition practice legal frame of a fair trade competition, without
any agreements that would obstruct the business competition or any market manipulation such as flood the market or price
listed conspiracy.
3.6 Social, Community and Evironment : the Company gives high priority towards social responsibilities by stipulating
the policy related to construct and develop social, community and environment in the Code of Conduct & Ethnics, and also
make the annual plan of such scheme of which appearing in the social responsibility report. In addition, the Company initiated
various projects which help reduce pollution and consume natural resources effectively as stated in detail in CSR report which
has been disclosure to the public. Moreover, the Company sets up “Community Relationship Committee” to co-ordinate
regarding safety standard concerning health and environment including cooperate with government sector to support on social
activities within the community.
The Company believes that the anti-corruption principle is the most crucial policy for the sustainability growth of
business; thus, stipulating this policy in the Code of Conduct & Ethics. The Company protests to any bribery and any kind
of corruption such as not offering or proposing any benefits to any officer or any person who uses the state power for any
unlawful fruit in return including not to bribe any officer for any services. In the event that a transaction shall be conducted
through agents or representatives, the Company shall review their qualification, and the value of such transaction shall not
be higher than the market price, and all related document of such transaction shall be filed and recorded for the undertake
of the Company’s internal audit. For the purpose of aforementioned, the Company shall provide the training course of the
anti-corruption to all employees, which it is a part of human resource development plan.
Moreover, the Company organizes for any interested parties to provide any opinions and recommendations to the
Company as following:An employee can complain any misconduct of the Company’s rules and regulations, or express an opinion to their
superior or General Manager or Executive Officer. If they feel uncomfortable or inconvenient to do so, they can complain or
express to the President via the President Hotline. The Hotline is comprised of different channels such as email, letter and
telephone, which shall be directly reached to the Chairman of Compliance Committee or the President. In this regard, the
Secretary of Compliance Committee or the Head of Legal Office shall notify the next step and procedure to the employee.
Should the compliant or the opinion has been made, the Chairman of Compliance Committee shall deliberate it, and may call
for the meeting among the Committee to investigate the evidence and further undertake any reasonable action. The Company
shall protect the employee, who complains or expresses the opinion. The Company shall protect the employee who makes a
complaint. Any information related to such employee or such case shall be kept in confidential and shall be destroyed when
the investigation has been accomplished.
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For any other interested party, they could complain or express an opinion via email: mailbox@thaicentral.co.th, or
telephone: 02-639-8888. The complaint or opinion shall be circulated to the Compliance Committee or the Board of Directors
for further processing.

4. Disclosure and Transparency

The Company gives importance to the disclosure of information which shall be accurate, complete, transparent and
comprehensive, in reports of both financial and general information, and including the essence of information which may
effected to the Company’s share price. Various information and news had been disseminated to investors and interested
parties through various outlets and media of the Stock Exchange of Thailand (www.set.or.th) and the Company’s website,
www.tcccthai.com, and call center 02-639-8888 Ext. 1412 or e-mail address: mailbox@thaicentral.co.th which Investor Relations
and Public Relations provide services of information and news of the Company’s activities to investors, analysts and general public.
4.1 The Company has disclosed detail of the Company’s information in Annual Report and Form 56-1, such as,
shareholding structure of the Company, name, biography, shareholding proportion, authority of the Board of Directors and
the Audit Committee, the meeting attendance of the directors, policy and amount of director remuneration, the Company’s
financial position and performance, nature of business and competition, major risks, dividend policy, whistle blowing policy,
connected transaction, auditor fee and other fee paid to the auditor.
4.2 The Company provides fair and equal opportunity for the shareholders and investors to access the Company
information. For such purpose, the Company has prepared Annual Report, quarterly performance report provided on the
Company’s website. In addition, the Management occasionally meets the investment analysts.
4.3 The Company has stipulated policy that all directors shall report every purchase of the Company’s share including
Report of Interest of directors upon appointment as a director. In the first Board of Director’s meeting after the Annual General
Meeting of shareholders, such policy shall be reminded to the directors for compliance.
4.4 Remuneration of Directors and Executives, the Company has defined clear and transparent policy with regards
to the remuneration of Directors by having compared with the director remuneration in the same industry. The remuneration
of Directors and Executives for the year 2014 has already been disclosed under the heading of Directors and Executives
Remuneration.
4.5 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements
and the financial information appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally
accepted accounting principles recognized in Thailand. Suitable accounting policies have been chosen and applied consistently,
with discretion used cautiously and the best estimates used. There has also been adequate disclosure of important information
in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the opinion that the Company’s overall internal control
systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the credibility of the Company and its subsidiaries’
financial statements as of 31 December, 2014 that already been disclosed in Annual Report.

5. Roles and Responsibilities of the Board

The Company’s Board of Directors is responsible for managing the business to create the maximum benefits for the
Company. The roles, duties and responsibilities of the Board of Directors shall be in compliance with the laws, the Company’s
regulations, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders and good corporate governance principles with honesty,
integrity, responsibility and transparency. Furthermore, The Board of Directors shall supervise the Company’s management to
perform to meet corporate goals, in order to create the highest returns for shareholders and uphold benefits of stakeholders
to implement the Company’s good corporate governance more efficiency.
5.1 The Board of Directors
Composition of the Board of Directors
The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the authority of
management, The Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive Directors and
Independent Directors, who are appointed to be the Audit Committee. All directors shall possess the qualifications according
to the laws, SEC and SET regulations. The Company’s Article of Association states that the Board of Directors shall consist of at
least 7 directors and there shall be at least 2 Independent Directors and 1 Director from outside. However, there are 3 members
of Audit Committee at present, which it is calculated as 1 out of 3 from the number of directors.
The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :Three Executive Directors
Six Non-Executive Directors in which three directors are Independent Directors and the Audit Committee.
List of the Board of Directors
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1. Mr. Masato Takei			
Corporate Board Chairman
2. Mr. Chikahide Mori			
Director & President
3. Mr. Eiji Hamada				
Director & Executive Vice President
4. Mr. Jiro Nishiyama			
Director & Senior Vice President
5. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid
Director
6. Mr. Suvij Suvaruchiporn			
Director
7. Mr. Suvat Suebsantikul			
Independent Director & Audit Committee Chairman
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn		
Independent Director & Audit Committee Member
9. Mr. Kasemsak Masayavanich		
Independent Director & Audit Committee Member
Details of position holding of each director are showed in topic Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers
in the Company, Subsidiary Companies and Associated Company.
Roles and Responsibilities of the Board of Directors
1. The Board of Directors participates in setting direction of the Company’s vision, mission, objective, business plans
and budget as well as supervises the management to conduct operations according to the predetermined strategic plans and
budgets, efficiently and effectively, to maximize the Company’s value and shareholders’ wealth.
2. The Board of Directors has also established internal control system and monitored their implementation in a
consistent, ever manner. The Board of Directors has stipulated a strict segregation of operational responsibilities and duties
amongst members of the Board and Management clearly defined each aspect of managerial authority, particularly financial
authority.
3. To carry out duties in accordance with the laws, the objectives, the Articles of Association of the Company, and the
resolutions of the shareholders’ meetings in good faith and with care to preserve the interests of the Company.
4. To determine vision, policy, operational plan and budget of the Company as well as to oversee and
superintend the management to be in line with the assigned policy. The Board of Directors also supervises the performance
of the Company’s management by requiring them to report on business progress and the Company’s earnings on a monthly
basis at the Board of Directors’ Meeting. Furthermore, the Board is fully aware of pertinent laws and regulations and requires
management to report every important issue related to the Company in order to run the business efficiently and correctly.
5. To consider and approve important transactions, such as new business investment project, asset acquisition or
disposition and other transactions specified by the law specification.
6. To appoint or delegate any power to any other persons to conduct the Company’s business subject to the control
of and within the time as may be specified by the Board, whereby such appointment or delegation of power may, at anytime,
be canceled, revoked, withdrawn or amended.
7. To approve or agree to the related transactions in compliance with the relevant notifications, regulations and
guideline of the Stock Exchange of Thailand.
8. In the past, the Company has placed high priority with careful, reasonable transparent and independent under good
corporate governance policy in considering items, which may create conflicts of interest, to avoid personal benefit or having
any relation in financial and/or in person with outsiders which may cause any conflict of interest and damage to the Company.
Appointment and Dismissal of Director
According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder’s meeting or the
Corporate Board of Directors’ meeting. The Company’s Board of Directors shall consist of at least 7 directors and at least half of
which must have residence in the Kingdom. The Board of Directors must have at least 2 Independent Directors and 1 Director
from outside.
The Company’s Article of Association stipulates that the voting of directors shall be Cumulative Voting and the
following rules and procedures apply:
(1) Each shareholder shall have votes equal to the number of shares held multiplied by number of Directors to be
elected.
(2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) to elect one or several persons as directors. In
the event of electing several persons as directors, he may allot his votes to any such person at any number.
(3) Persons who gain the highest vote and the following order, equal to the number of directors to be appointed, shall
be the Company’s directors. If the number of the following order of the same vote exceeding the number of directors to be
appointed then the Chairman shall a casting vote.
At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office, and the meeting shall
vote for the new members of the Board of Directors according to the abovementioned voting. The Director retired on term may
be re-elected. However, the former Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as
necessary until the new Board of Directors assumes office.
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In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section
68 of the Public Company Act. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, the Company’s Article of
Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification under Section 68 of the
Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of
such director is less than two months. The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office
only for the remaining term of the director whom he/she replaces.
The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders
pass a resolution to remove any director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths
of the number of shareholders attending the meeting and entitled to vote and holding shares in an aggregate
number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.
Nomination of Director
In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s)
who is qualified without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the
Corporate Board of Directors Meeting or Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of
Association. There is no the Nomination Committee for selection of Director(s).
If selection of director(s) has been conducted, the Company by the Company Secretary shall provide the orientation
to the new director(s) with all information, rules and regulations related to the Company’s business including the duty under
the rules and regulations of a director in a listed company.
The Authorized Director to sign binding the Company
The directors and the number of them, whom are authorized to sign binding the Company, are from group A: Mr.
Chikahide Mori or Mr. Jiro Nishiyama, jointly sign with group B: Mr. Eiji Hamada, in total of 2 directors, and seal of the company.
The Board of Director stipulates the policy to support the Company director to attend training or courses to develop
competency of directors. In year 2014, the following director had attended course for development of competency:
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid completed the course: Director Certification Program (DCP), class 198/2014
arranged by Thai Institute of Directors Association (IOD)
The Board of Directors held the Board Meetings in accordance with the yearly advance planned schedule. The
Company has sent the notice to all directors together with agenda and supporting documents at least 7 days prior to the
meeting date. In the year 2014, the Board of Directors held 5 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director
expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed for adoption and kept for the concerned parties’
inspection.
5.2 Audit Committee
The Board of Directors has resolved and appointed the first Audit Committee in August 1999, consisted of 3 directors
from the Board whose fully qualified in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s Audit Committee specification. The
term of Audit Committee will be same as the Company directors’ term. The Audit Committee member is eligible for re-election.
In the year 2014, the Audit Committee consisted of :
1. Mr. Suvat Suebsantikul			
Audit Committee Chairman
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn		
Audit Committee Member
3. Mr. Kasemsak Masayavanich		
Audit Committee Member
Mr. Opas Sripornkijkachorn is the well – knowledged and experienced in auditing the Company’s financial statements.
Authorities and responsibility of the Audit Committee has been assigned as follows :1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that is accurate and adequate.
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and
efficient, to determine the internal audit office’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal
of the chief of the internal audit office or any other unit in charge of the internal audit.
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock exchange of Thailand
regulations, and the laws relating to the Company’s business.
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such
person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.
5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, follow up to the
Stock Exchange of Thailand regulations, as well as to ensure that their transactions are reasonable and highest benefit of the
Company.
6. Report on progress of the Audit Committee’s operation frequently as deem appropriate.
7. To prepare and disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the
audit committee’s chairman and consist of the following information:
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7.1 The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee
member.
7.2 Opinion of audit committee as to the following,
1) The accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
2) The adequacy of the Company’s internal control system.
3) The compliance with the law on securities and exchange, the Stock Exchange of Thailand Regulations,
or the laws relating to the Company’s business
4) The suitability of an auditor.
5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the
shareholders and general investors.
8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.
The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office works
independently in auditing the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to inspect and
review the accuracy and completeness of data including assessing an adequate and efficiency of the internal control systems.
The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in compliance with the objectives to achieve the efficient and
effective Company’s operations. Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees the Internal Audit Office.
Nomination of Independent Director
The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a
Committee; however, it is nominated by the consent of the coporate board meeting in which complied under the qualification
set forth in Public Company Act B.E. 2535, the Announcement of Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 28/2551 including
the relevant of Announcement of Securities and Exchange Commission and Stock Exchage of Thailand.
In year 2014, the Audit Committee Meeting was held for 4 times, the details of the attendees are as following:1. Mr. Suvat Suebsantikul		
Attended the meeting for 4 times
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn
Attended the meeting for 4 times
3. Mr. Kasemsak Masayavanich
Attended the meeting for 4 times
5.3 Executive Board
The Executive Board performs management of internal affair of the Company. There are 8 members of the Executive
Board as follow;
1. Mr. Chikahide Mori		
Chief Executive Officer & President
2. Mr. Eiji Hamada			
Chief Finance Officer & Executive Vice President - Finance & Accounting Group
3. Mr. Jiro Nishiyama		
Executive Officer & Senior Vice President – Procurement Group
Executive Officer & Senior Vice President – Production Group (Phrapradaeng Plant Site)
4. Mr. Pairoj Punyavut		
5. Mrs. Montha Kasadesinchai
Executive Officer & Senior Vice President – Human Resource Group and Internal Audit office
6. Mr. Watchara Pingsuthiwong
Executive Officer & Senior Vice President – Commercial Group, Research and Development Division
7. Mr. Somruk Likitcharoenphan Executive Officer & Senior Vice President – Production Group (Nakhon Luang Plant Site)
8. Mr. Tadahiko Sugio		
Executive Officer & Senior Vice President– Finance, Administration and Corporate Planning Group
Roles and responsibilities of the Executive Board
1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority
in writing in the Schedule of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human resources
according to plan or budget which is approved by the Corporate Board of Directors with strict compliance, honesty and
considering the best interest of the Company and shareholders.
2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to strategy
and direction of business operation, business plan, budget and resources allocation.
3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.
Nomination of the Executive Board
The Corporate Board of Directors will nominate the President and the Executive Officers after the Annual General
Meeting. The term of the President and the Executive Officers is 1 year. The nominated Executive Officer is selected
from the member of the Corporate Board of Directors, Senior Vice President or an outside person who is competent and
well-knowledgeable. In the event of vacancy of Executive Officer, the President shall propose the nominated person to replace
the vacancy to the Corporate Board of Directors for approval. The new Executive Officer shall serve its term for the remaining
period of the former Executive Officer whom he/she is replaced.
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5.4 The Compliance Committee
The Compliance Committee is set up in accordance with the Compliance Program to act for considering the contents
and monitoring the application of the Code of Conduct & Ethics which is the fundamental policy covering and governing all
business operation of the Company.
The Code of Conduct & Ethics shall apply to the Company, Directors and all employees; they shall strictly comply
with the Code. The practice of the Code is based on moral, ethics, and honest principle aiming for all employees to adhere
the highest standard of ethic and prevent any conduct which breach the law and the Company riles and regulations; thus, it
will achieve the trustworthy of the shareholders and the investor. In addition, this will promote the sustainability growth of the
Company. The content of the Code is categorized in 3 chapters: Our Employees, Our Business Conduct and Our Assets and
Information. All employees have the duty to study and understand the contents, and shall apply it to any business conduct
including keep monitoring any business conduct to prevent any violation to the Code.
Compliance Committee is comprised of:
1. The President		
The Chairman of Compliance Committee
2. Executive Officers
The Member of Compliance Committee
3. Head of Legal Office The Secretary of Compliance Committee
Roles and Responsibilities of the Compliance Committee
1. Plans the application and compliance of the Code of Conduct & Ethics in order to achieve the objective, and
educate the Code to all employees including considers and approves the plan of application and compliance of the Code that
proposed by the related divisions.
2. Provides and monitors the emergency hotline for using in reporting and complaining any unlawful act or any
misconduct to the Company’s rules and regulations or any doubtful act.
3. Set up the investigation team as deemed fit to finding facts of the illegal acts or the misconduct to the Company’s
rules and regulations, and deliberate the punishment for those acts including find the appropriate measure to deal with the
case, and also prevent occurrence of such case in the future.
4. Educates and trains all employees to understand and acknowledge their duties and responsibilities under the Code
of Conduct & Ethics.
5.5 Segregation of the Chairman and the President & CEO Positions
The Chairman of the Board of Directors shall not be the Chief Executive Officer, in order to clearly segregate duties
in setting corporate policy and daily management. Schedules of Authorities for the Board of Directors is setting for approve on
major and material matters. The Company operating performance is reported to the Board of Directors Meetings, and the Board
is able to review and question the operating performance and the management.
5.6 Corporate Secretary
To comply with the Securities and Exchange Act, the Company appointed Mr. Photchara Wattanawinij to be a
corporate secretary to take care the Corporate Board of Directors meeting and the Executive Board meeting, prepare and
maintain critical documents including notice of the Corporate Board of Directors meeting, Annual Report, notices of
shareholders’ meeting, minutes of shareholders’ meeting and Report on Interest of Directors and Executives, including providing
advice on law, rules and regulations to support compliance of the Corporate Board of Directors and the Executive Board.
Mr. Photchara Wattanawinij holds the law degree from Thammasart University and the University of Sydney, Australia. He passed
the training on Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) #23 held by the Company Secretary Club, Thai Listed
Companies Association.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

อายุ : 62 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Economics from Hokkaido University
ประวัติการท�ำงาน :
2550-2555 - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2557 - Senior Vice President of Consumer Lifestyle Business Division,
		 Sojitz Corporation
- Senior General Manager of Agriculture & Forest Resources Unit,
		 Sojitz Corporation
2557-ปัจจุบัน - Managing Executive Officer, Sojitz Corporation
- President of Consumer Lifestyle Business Division, Sojitz Corporation
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มิถุนายน 2550

นายมาซาโตะ ทาเคอิ / Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการ / Corporate Board Chairman

Age : 62 Years old
Education : 		 Bachelor’s Degree of Economics from Hokkaido University
Experiences :
2007-2012 - President & Chief Executive Officer of Thai Central Chemical PCL.
2012-2014 - Senior Vice President of Consumer Lifestyle Business Division,
		 Sojitz Corporation
- Senior General Manager of Agriculture & Forest Resources Unit,
		 Sojitz Corporation
2014-Present - Managing Executive Officer, Sojitz Corporation
- President of Consumer Lifestyle Business Division, Sojitz Corporation
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 9 June 2007

อายุ : 60 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology
ประวัติการท�ำงาน :
2547-2551
- General Manager of Newbuilding Group,
		 Sojitz Marine & Engineering Corporation
2552-2555
- General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2552-2553
- Corporate Board Vice Chairman of Thai Central Chemical PCL.
2553-2555
- General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 15 พฤษภาคม 2552
Age : 60 Years old
Education : Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology
Experience :
2004-2008
- General Manager of Newbuilding Group,
		 Sojitz Marine & Engineering Corporation
2009-2012
- General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2009-2010
- Corporate Board Vice Chairman of Thai Central Chemical PCL.
2010-2012
- General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 15 May 2009
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นายชิกาฮิเด โมริ / Mr. Chikahide Mori

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
President & Chief Executive Officer

อายุ : อายุ 64 ปี
ประวัติการศึกษา : - Bachelor Degree of Commerce from Otaru University of Commerce
ประวัติการท�ำงาน :
2547-2549
- General Manager of Finance and Accounting Department
		 Sojitz Foods Corporation
2549-2551
- Senior General Manager of Administration Division,
		 Sojitz Foods Corporation
2551-2553
- Standing Corporate Auditor Sojitz Meat & Agri Corporation
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 พฤษภาคม 2553

นายเออิจิ ฮามาดา / Mr. Eiji Hamada

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน /
Executive Vice President & Chief Financial officer

Age : 64 Years old
- Bachelor Degree of Commerce from Otaru University of Commerce
Education :
Experiences :
2004-2006
- General Manager of Finance and Accounting Department
		 Sojitz Foods Corporation
2006-2008
- Senior General Manager of Administration Division,
		 Sojitz Foods Corporation
2008-2010
- Standing Corporate Auditor Sojitz Meat & Agri Corporation
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 14 May 2010

อายุ : อายุ 39 ปี
ประวัติการศึกษา : - Bachelor Degree of Law Majored in Political Science from Keio University
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America
ประวัติการท�ำงาน :
2550-2555
- Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation
2555-2557
- Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2557
Age : 39 Years old
Education:
- Bachelor Degree of Law Majored in Political Science from Keio University
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America
Experience :
2007-2012
- Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation
2012-2014
- Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 28 March 2014

นายจิโร่ นิชิยาม่า / Mr. Jiro Nishiyama

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร /
Senior Vice President & Executive Officer
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Board of Directors

อายุ : 44 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการท�ำงาน :
2553-ปัจจุบัน - Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์
		 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 31 มีนาคม 2554

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ /
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid

Age : 44 Years old
Education :
- Bachelor’s Degree of Economics from Chulalongkorn University
- Master’s Degree of Economics from University of Missouri, U.S.A.
Experiences :
2010–Present - Vice President Relationship Manager of Chemical Lending Group,
		 Bangkok Bank PCL.
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 31 March 2011

กรรมการ / Director

อายุ : 72 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน :
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน
2529-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
2526-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
2527-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด
2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ำกัด
2531-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 :
5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00%/5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00%
นางวีณา สุวรุจิพร ภริยา : 4,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00%
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556
Age : 72 Years old
Education :
- Bachelor’s Degree of Law from Thammasat University
Experiences :
Directorship in Listed Company
1986-Present - Director of Metro Systems Corporation PCL.
1988-Present - Chairman of United Flour Mill PCL.
Directorship in orther Company
1983-Present - Vice Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.
1984-Present - President of Metro Co., Ltd.
1987-Present - Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
1988-Present - Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 :
5,000 shares or 0.00%/5,000 shares or 0.00%
Mrs. Veena Suvaruchiporn, Wife : 4,285 shares or 0.00%
First time appointed as the director : 29 March 2013

56

รายงานประจ�ำปี 2557

นายสุวชิ สุวรุจพิ ร / Mr. Suvij Suvaruchiporn
กรรมการ / Director

อายุ : 64 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
ประวัติการท�ำงาน :
2532-2554
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2546-2554
- กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จ�ำกัด
		 (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน))
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 มิถุนายน 2555
Age : 64 Years old
Educational : - Bachelor Degree of Economics from Aligarh Muslim University, India
Experience :
1989-2011
- Vice President (Group Treasurer) of Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC)
2003-2011
- Director of Cosma Medical Co., Ltd. (BJC’s subsidiary)
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 20 June 2012

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล / Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director and Audit Committee Chairman
อายุ : 46 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
ประวัติการท�ำงาน :
2549-2556
- กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
2556-2557
- หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จ�ำกัด
2557-ปัจจุบัน - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552
Age : 46 Years old
Education :
- Bachelor’s Degree in Accounting (with 2nd class honor) from
		 Chiang Mai University				
- Master’s Degree in Business Economics from NIDA
- Certified Public Accounting (CPA) Thailand
- Certification in Control Self Assessment (CCSA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Experiences :
2006-2013
- Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
2013-2014
- Partner of BDO Ltd.
2014-Present - Senior Partner of Thai Info Ltd.
Directorship in Listed Company/orther Company : None/None
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 14 August 2009

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร /
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director & Audit Committee Member
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อายุ : 64 ปี
ประวัติการศึกษา : - Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering
		 from Nippon Institute of Technology
- Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535
		 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน :
2537-2543
- กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเทียน : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
2543-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี/ ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 16 สิงหาคม 2553

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช /
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director & Audit Committee Member
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Age : 64 Years old
Education :
- Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering
		 from Nippon Institute of Technology
- Advanced Management Development Program 2/2535
		 Thammasart University
Experiences :
1994-2000 - Director of I & C Development (Thailand) Co., Ltd.
Directorship in Listed Company : None
Directorship in orther Company
2000-Present - Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
- Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Family relation with other executive : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2104/31 December 2014 : None/None
First time appointed as the director : 16 August 2010

ที่ปรึกษาบริษัท
Company Advisors

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช /
Mr. Plengsakdi Prakaspesat
ทีป่ รึกษาอาวุโส / Senior Advisor

อายุ : 61 ปี
ประวัติการศึกษา : 		
		
ประวัติการท�ำงาน :
2521-2534
2534-2545
2545-2553
2553-2555
Age : 61 Years old
Education :
		
Experiences :
1978-1991
		
1991-2002
		
2002-2010
		
2010-2012
		

อายุ : 73 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยลัยรามค�ำแหง
ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 1)
ประวัติการท�ำงาน :
ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน
- นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2552-ปัจจุบัน
- นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน
		 กระทรวงมหาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2553-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
อดีต
2520-2540
- กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�ำประเทศไทย
2520-2522
- ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2522-2528
- ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย (พ.ศ.2522-2528 และ พ.ศ.2532-2534)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Age : 73 Years old
Education :
Bachelor’s Degree in commerce from Ross College (Dublin)
Honorary Doctoral Degree in Mass Communication
from Ramkhamhaeng University
Diploma the Joint State-Private Sector Class 1 from The National
Defence College of Thailand
Experiences :
Presently
1999-Present - Independent Director & Audit Committee Chairman
		 of Bangkok Insurance PCL.
2001-Present - Advisor of United Flour Mill PCL. (U.F.M.)
2004-Present - President of Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association
2009-Present - Territorial Volunteer Defense Corps Colonel & Vice President of the
		 Foundation of The Volunteers Defence Under the Royal Patronage of
		 her majesty the Queen
2010-Present - Independent Director & Audit Committee of Bank ICBC (Thai) PCL.
In the past
1977-1997
- Honorary Consul of Ireland
1979-1985
- Senator 2 terms (1979-1985 & 1989-1991)
1977-1979
- Member of the National Legislative Assembly of Thailand
- Advisor to the Minister of Industry

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Bachelor’s Degree of Science (Soil Science, Faculty of Agriculture)
from Kasetsart University
Chief of Chemical Fertilizer Inspector Central Area,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
Chief of Chemical Fertilizer Registration,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
Director of Plant Varieties Control Group,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
Director of Fertilizer Control Group,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ /
Mr. Thanet Pingsutthiwong
ทีป่ รึกษา / Advisor
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คณะกรรมการบริหาร

4

Executive Officers
1

ชื่อ			 : นายชิกาฮิเด โมริ
ต�ำแหน่ง		 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ		 : อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา 		 : Bachelor’s Degree of Social Engineering from Tokyo
				 Institute of Technology
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
			 : ไม่มี/ไม่มี
Name		 : Mr. Chikahide Mori
Position		 : Chief Executive Officer & President
Age		 : 60 Years old
Education		 : Bachelor’s Degree of Social Engineering from Tokyo
			 Institute of Technology
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
			 : None/None

2

ชื่อ
: นายเออิจิ ฮามาดา
ต�ำแหน่ง
: ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 64 ปี
ประวัติการศึกษา
: Bachelor’s Degree of Commerce from Otaru
		 University of Commerce
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
			 : ไม่มี/ไม่มี
Name
: Mr. Eiji Hamada
Position
: Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age
: 64 Years old
Education
: Bachelor’s Degree of Commerce from Otaru
		 University of Commerce
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
			 : None/None

3

ชื่อ
: นายจิโร่ นิชิยาม่า
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 39 ปี
ประวัติการศึกษา
: Bachelor’s Degree of Law Majored in Political
		 Science from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
			 : ไม่มี/ไม่มี
Name
: Mr. Jiro Nishiyama
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 39 Years old
Education
: Bachelor’s Degree of Law Majored in Political
		 Science from Keio University
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
			 : None/None

4

ชื่อ
: นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 45 ปี
ประวัติการศึกษา
: Bachelor’s Degree of Social Sciences from
		 Hitotsubashi University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
			 : ไม่มี/ไม่มี
Name
: Mr. Tadahiko Sugio
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 45 Years old
Education
: Bachelor’s Degree of Social Sciences from
		 Hitotsubashi University
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
			 : None/None
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ชื่อ
: นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
: 10,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00/10,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name
: Mr. Pairoj Punyavut
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 65 Years old
Education
: Bachelor’s Degree from Chulalongkorn University
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
: 10,124 shares or 0.00%/10,124 shares or 0.00%

6

ชื่อ
: นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 49 ปี
ประวัติการศึกษา
: ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ
		 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
			 : ไม่มี/ไม่มี
Name
: Mrs. Montha Kasadesinchai
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 49 Years old
Education
: Bachelor’s Degree of English from Thammasat University
		 Master’s Degree of Industrial & Organizational Psychology
		 from Thammasat University
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
			 : None/None

7

ชื่อ
: นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 50 ปี
ประวัติการศึกษา
: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
: 13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00/13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name
: Mr. Somruk Likitcharoenphan
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 50 Years old
Education
: Bachelor’s Degree of Engineering (Industrial)
		 from Chulalongkorn University
		 Bachelor’s Degree of Science (Computer)
		 Mahidol University
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
: 13,600 shares or 0.00%/13,600 shares or 0.00%

8

ชื่อ
: นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 57 ปี
ประวัติการศึกษา
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอก กีฏวิทยา
		 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2557/31 ธันวาคม 2557
			 : ไม่มี/ไม่มี
Name
: Mr. Watchara Pingsuthiwong
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 57 Years old
Education
: Bachelor’s Degree of Science (Entomology,
		 Faculty of Agriculture) from Kasetsart University
Shareholding in the Company as of 1 January 2014/31 December 2014
			 : None/None

เลขานุการบริษัท / ส�ำนักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office
นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท / หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij
Corporate Secretary / Legal Head

ด้านทรัพยากรมนุษย์ / ส�ำนักตรวจสอบภายใน
Human Resources Group / Internal Audit Office
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai
Executive Officer & Senior Vice President

นายไพฑูรย์ อินอุทัย
ผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักตรวจสอบภายใน

Mr. Phaitoon Inuthai
General Manager - Internal Audit Office

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Tadahiko Sugio
Executive Officer & Senior Vice President

นายสุรวิชญ์ เจียรพงษ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานวางแผนองค์กร

Mr. Suravich Chearapong
General Manager - Corporate Planning Division

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป

Mr. Nuttakorn Chitraphan
General Manager - General Affairs Division

นายกริช กัจฉปานันท์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Kritch Katchapanan
General Manager - Information Technology Division

ด้านจัดซื้อ
Procurement Group
นายจิโร่ นิชิยาม่า*
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Jiro Nishiyama*
Executive Officer & Senior Vice President

นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า**
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Naoyuki Fujiwara**
Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท ตั้งควิวิช
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

Mr.Thananat Tangkavivit
General Manager - Procurement Division

หมายเหตุ :

*
**
Remark :
*
		
**

นายจิโร่ นิชิยาม่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557
นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า พ้นจากต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านจัดซื้อ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
Mr. Jiro Nishiyama has been appointed the Executive Officer & Senior Vice President-Procurement Group
since March 28, 2014
Mr. Naoyuki Fujiwara resigned from the position of Executive Officer & Senior Vice President-Procurement Group
on March 28, 2014
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group
นายเออิจิ ฮามาดา
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Eiji Hamada
Chief Financial Officer & Executive Vice President

นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Tadahiko Sugio
Executive Officer & Senior Vice President

นางวิภา วิชาผลไชยกุล		
ผู้อ�ำนวยการ สายงานบัญชี

Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul
Vice President - Accounting Division

นางลักษมี หิรัญญะวณิชย์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Mrs. Luksami Hirunyavanich
General Manager - Finance Division

ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Commercial Group / Marketing and R&D Division
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Watchara Pingsuthiwong
Executive Officer & Senior Vice President

นายกิจ ประเสริฐชัย		
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย

Mr. Kit Prasertchai
General Manager - Sales Division

นางเอื้ออารี คณาจันทร์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการขาย

Mrs. Euraree Kanachan
General Manager - Commercial Operation Division

นายสุภัค เหล่าดี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

Mr.Supuk Laudee
General Manager - Marketing and R&D Division

ด้านการผลิต
Production Group
โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site
นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

Mr. Pairoj Punyavut
Executive Officer & Senior Vice President & Plant Manager

Mr. Somruk Likitcharoenphan
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการโรงงาน Executive Officer & Senior Vice President & Deputy Plant Manager
นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr .Nares Tunpichai
General Manager - Operation Support Division

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Boonchai Kokietpitak
General Manager - Production Management Division
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โรงงานนครหลวง
Nakhonluang Plant Site
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

Mr. Somruk Likitcharoenphan
Executive Officer & Senior Vice President & Plant Manager

นายสมพงค์ เลิศวิริยะพันธ์		
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสและรองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Sompong Lerdviriyapan		
Senior General Manager & Deputy Plant Manager

นายทรงยศ จาตนิลพันธุ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Songyos Chatnilphan
General Manager - Operation Support Division

นายพลจักร มิ่งมหากุล
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Poljak Mingmahakul
General Manager - Production Management Division

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

Policy on Dividends
Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate
approximately 60% of the net profit after legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal business
operation of the Company only basis. However, each dividend payment will be subjected to change depending on the
Company’s investment plan, necessity as well as other justification and consideration as the Board of Directors may deem
appropriate.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2557
Remuneration of Directors and Executives in the year 2014
1. ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวนรวม 8.0 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน
(2) ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
แต่ละท่านมีดังนี้
Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2014 amounted to a total of THB 8.0 million,
which included (1) monthly remuneration (2) Director Bonus remuneration and (3) Audit Committee Meeitng Allowance (for
Audit Committee). Details of these are given below:
(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

332,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
Audit
Committee
-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

1,648,000

-

นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

1,148,000

-

4

นายจิโร่ นิชิยาม่า*
Mr. Jiro Nishiyama*

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

36,000

-

5

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
กรรมการ
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid Director

388,000

-

6

นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
Director

328,000

-

7

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

605,000

620,000

8

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

488,000

480,000

9

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

488,000

480,000

10

นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า**
Mr. Naoyuki Fujiwara**

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

972,000

-

ล�ำดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�ำแหน่ง
Position

1

นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

2

นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

3

กรรมการ
Directors

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
Other remuneration : None

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 9 ท่าน ** มีจ�ำนวนรวม 45.1 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
Monetary Remuneration : Remuneration of The Executives in the year 2014 for 9 persons ** amounted to a total of THB 45.1
million, which included (1) monthly salary and (2) other benefits
ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
Other remuneration : None
หมายเหตุ :
* นายจิโร่ นิชิยาม่า เข้ารับต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557
** นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า พ้นจากต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
Remark :
* Mr. Jiro Nishiyama has been elected to be the company director & Executive Officer & Senior Vice President since March 28, 2014
** Mr. Naoyuki Fujiwara resigned from the position of the company director & Executive Officer & Senior Vice President on 28 March 2014
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2557

Details of the 2014 Board of Directors Meeting Attendance
ในปี 2557 บริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้.In 2014, the company held 5 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow:ที่
No.

รายนาม
Name

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

ต�ำแหน่ง
Position

1

2

3

4

5

X



X

1 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการ
Corporate Board Chairman

 

2 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

    

3 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

    

4 นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

    

5 นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer & President

    

6 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Chief Financial Officer & Executive Vice President

    

7 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Executive Officer & Senior Vice President

-

8 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director

    

9 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
Director

    

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Executive Officer & Senior Vice President



10 นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า
Mr. Naoyuki Fujiwara
หมายเหตุ

1.  เข้าร่วมประชุม
X ไม่เข้าร่วมประชุม
- ลาออก/ยังไม่ได้รับต�ำแหน่ง
2. นายจิโร่ นิชิยาม่า เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557
3. นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557

Remark

1.  means Attended X means Absent
- means Resigned/not in position
2. Mr. Jiro Nishiyama has been elected to be the company director since March 28, 2014.
3. Mr. Naoyuki Fujiwara resigned from the director on March 28, 2014.

   

-
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-

การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers
in the Company, Subsidiary Companies and Associated Company

ที่
No.

รายนาม
Name

1 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei
2 นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori
3 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada
4 นายจิโร่ นิชิยาม่า (1)
Mr. Jiro Nishiyama (1)
5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid
6 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn
7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul
8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich
10 นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
Mr. Tadahiko Sugio
11 นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut
12 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai
13 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan
14 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong
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TCCC

1

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies
2
3
4
5

6

X
0//

X

X

X

X

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

X

X
//

/
/
#
#
#
///

//

///
///
///
///

//
//

/

//

บริษัทร่วม
Associated Company
1

บริษัทย่อย / Subsidiary Companies
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด
MC Solvents Co., Ltd.

5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
N.I.M. Co., Ltd

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.

4. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด
MC Plastics Co., Ltd.

6. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

บริษัทร่วม / Associated Company
1. บริษัท เมโทรแทน จ�ำกัด
Metro Tan Co., Ltd.

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ
/// = เจ้าหน้าที่บริหาร
/ = กรรมการ 		

# = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) นายจิโร่ นิชิยาม่า
-เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
-เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
-เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
Remark :

X = Board Chairman
/// = Executive Officer
/ = Director		

# = Independent Director & Audit Committee Member
// = Director & Executive Officer
0 = President and Chief Executive Officer

(1) Mr. Jiro Nishiyama
-has been elected to be Director of MC Industrial Chemical Co., Ltd. on April 22, 2014
-has been elected to be Director of MC Solvents Co., Ltd. on April 22, 2014
-has been elected to be Director of MC Plastics Co., Ltd. on April 22, 2014
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ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
Fees Paid to Public Accountants

ส�ำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 / For The Year 2014, as of December 31, 2014

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

1

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
2,360,000
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

-

2,360,000

710,000

2

บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

765,910

-

765,910

278,800

3

บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
1,440,000
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

-

1,440,000

389,600

4

บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด
MC Solvents Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

98,000

-

98,000

17,000

5

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด
MC Plastics Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

235,500

-

235,500

58,100

6

บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ำกัด
United Auditing PKF Limited.

119,000

-

119,000

50,000

7

บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

ส�ำนักงานภัทรธรรม
Phattharatham Office

30,000

-

30,000

30,000

5,048,410

-

รวมทั้งสิ้น
Grand Total
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ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบ
บัญชี
Audit
Fee

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
ค่า
ค่า
ตอบแทน
บริการ
ค้างจ่าย
อื่น
รวม Accrued
Non- Total Audit/
Audit
NonFee
Audit
Fee

5,048,410 1,533,500

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report

ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้น�ำแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือน�ำมาเป็นกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิ่ง
แวดล้อมจะช่วยให้กิจการและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และน�ำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ก็ได้ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ด�ำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทมาตลอด บริษัทได้จัดท�ำรายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ
วิสัยทัศน์ของบริษัท
“เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย”
บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมที่จ�ำเป็นและขาดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในล�ำดับต้นๆ ที่
เกษตรกรจะเลือกใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังจะเป็นคลังความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย
พันธกิจของบริษัท
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
1. มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพสูง และจัดจ�ำหน่ายให้แก่เกษตกรในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะ
ไม่มุ่งจ�ำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ค�ำแนะน�ำในการใช้สินค้าของบริษัทให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละพื้นที่และพืชแต่ละชนิด
เพราะการการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เมื่อได้มีการใช้อย่างสมดุลโดยค�ำนึงถึงสภาพดินและพืชแต่ละชนิดเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินไปด้วย
2. บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดรวมถึงจัดการกระบวนการให้ใช้พลังงานให้คุ้มค่า
ด้วย
3. บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่รายรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ทิศทางสู่ความยั่งยืน
เกษตรกรรมมีความส�ำคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมากโดยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรจะใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของที่จ�ำเป็นอื่นๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร
บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น บริษัทเชื่อว่าการซื่อสัตย์
ต่อลูกค้าโดยการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงรวมถึงให้ค�ำปรึกษาในการใช้สินค้าให้ถูกต้องจะช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ่งที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งจะน�ำไปสู่การเติบโตที่ยังยืนต่อไป
กรอบการรายงาน
เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
อาศัยกรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจ�ำปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�ำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของ
รายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท
ลักษณะธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมียอดจ�ำหน่ายประมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับการก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยังยืนอีกด้วยโดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยง
ของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส�ำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย
แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
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บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่
ค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ที่ช�ำระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยประโยชน์หรือผล
กระทบที่อาจได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�ำไรขาดทุนจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูล
ที่บริษัทเปิดเผย
3. ลูกค้า เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการบริโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและ
บริการ การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
4. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการ
ใดๆ ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้หรือประสบการณ์
5. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�ำหน่ายสินค้าแข่งขันกับประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
6. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การช�ำระหนี้สินตรงต่อ
เวลารวมถึงผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
7. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจาก
กระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัท
ว่าเป็น “ปุ๋ยเต็มสูตร” การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
ในการนี้บริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
• ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวดโดยจะมีการสุ่มตรวจ
สอบคุณภาพของปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกันเริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจ
ปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�ำเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�ำเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการ
สุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�ำเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2
ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุ
อาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากสายการผลิตและน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งจากสถิติมีเพียง
ร้อยละ 0.2 ของปุ๋ยที่ผลิตเท่านั้นที่ถูกน�ำกลับไปผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของ
สินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
• บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพความแม่นย�ำในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2005 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ย
เคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของบริษัทจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้ผ่าน
การรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติ
การสามารถน�ำไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�ำหน่ายได้
2. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
• บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�ำหน่าย
ในการจัดหาสถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจ�ำนวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อการประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่ว
ประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ำรุงรักษาดิน
การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ
เกี่ยวกับการเกษตรได้และวิทยากรจะตอบค�ำถามให้ นอกจากนี้บริษัทยังรับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้
ความรู้หรือออกงานแนะน�ำสินค้าของบริษัทด้วย
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• บริษัทจัดท�ำโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ยาง มันส�ำปะหลัง ฯลฯ
โดยใช้ปุ๋ยของบริษัทให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้น�ำที่มีความ
สนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้นแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�ำการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้ค�ำแนะน�ำ 4 ประการ
คือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า
จากการติดตามผลของแปลงสาธิต เกษรตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามค�ำแนะน�ำของบริษัท
และใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น
• บริษัทจัดท�ำวารสารเพื่อนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผู้แทนการค้า และผู้สนใจเป็นรายไตรมาส
โดยไม่คิดมูลค่า หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการ
เกษตร เช่น แนวพระราชด�ำริในด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย
นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ไขปัญหาเกษตรซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับ
พลังงานความร้อนที่โรงงานพระประแดง โดยโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้า
เหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความ
ร้อนซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการการผลิตปุ๋ยเคมีได้ด้วย ซึ่งโดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติ
นั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงานความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการ
ลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถท�ำรายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
นครหลวงด้วย บริษัทเริ่มเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556
• บริษัทได้ด�ำเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�ำเลียง
วัตถุดิบหรือสินค้าส�ำเร็จเข้าสู่โรงงานจะอาจจะท�ำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยัง
เป็นการสูญเสียวัตถุดิบจ�ำนวนหนึ่งด้วย บริษัทได้ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องก�ำจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของ
อากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากด�ำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริษัทยังได้ติดตั้งระบบก�ำจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้ำจับละอองฝุ่น ท�ำให้สามารถก�ำจัดฝุ่นที่มีขนาด
เล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดท�ำป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะ
ท�ำการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�ำทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้ายดิจิตอล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบ
ได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
• บริษัทด�ำเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้จะรณรงค์ให้พนักงานท�ำการการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะน�ำไปทิ้ง โดย
บริษัทจะรับซื้อขยะที่สามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่ก�ำหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคล้อง
กับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” ที่บริษัทจัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะน�ำมาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้า
ร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน
จากผลการด�ำเนินโครงการพบว่าโรงงานพระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจ�ำนวน 5.3 ตัน โรงงานนครหลวงสามารถลดการก�ำจัด
ขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 33 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของจ�ำนวนปริมาณขยะที่ต้องก�ำจัด และสามารถเพิ่มจ�ำนวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้
กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือร้อยละ 68 ของจ�ำนวนขยะรีไซเคิลที่จ�ำหน่ายได้ โครงการนี้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดขยะ เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานในการการรักษาสิ่ง
แวดล้อมด้วย
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• บริษัทค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นส�ำคัญ จึงได้มีการจัดท�ำข้อแนะน�ำการปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ใน
การนี้ บริษัทจัดหาล่ามเพื่อแปลให้แรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื้อหาของการอบรมด้วย นอกจากนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะ
มีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละสายงานการพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยในการท�ำงานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดท�ำรายงาน
และเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น
บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานเนื่องจากการท�ำงานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซึ่งจากสถิติ 2 ปีที่
ผ่านมา ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการท�ำงานเนื่องจากสาเหตุเดิมเลย
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• นอกจากนี้บริษัทได้ด�ำเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ท�ำงานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงาน
นครหลวงเป็นพื้นที่ปลอดจากยาเสพติด บริษัทจะร่วมมือกับต�ำรวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงาน
โดยไม่ก�ำหนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�ำเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับ
การบ�ำบัดที่โรงพยายาลที่ก�ำหนดไว้ ในการบ�ำบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�ำจน
ครบระยะเวลาของการบ�ำบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�ำหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสาร
เสพติดในร่างกายก็จะท�ำการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบ�ำบัดแล้ว ไม่พบ
ว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่าพนักงานคนใดที่ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
• เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ชั้นน�ำของประเทศหลายแห่งเพื่อด�ำเนินการโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่
		
- โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
		
- โครงการการศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตส้มสายน�้ำผึ้ง ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร ภาค
วิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
		
- โครงการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
		
- โครงการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมส�ำหรับการเพิ่มผลผลิตยางหลังเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		
- โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน�้ำมันที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –
ชุมพร จังหวัดชุมพร
		
- และโครงการวิจัยอื่นๆ
บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด ผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ยและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ
โดยตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนแท้เกษตรไทยและเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร
CSR after process
• โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร
บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ เพื่อเติบโต
เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ”
ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคมด้วย บริษัทจึงได้จัดทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือส�ำหรับปีนี้มีทุนการศึกษาจ�ำนวน 124 ทุนการศึกษาด้วยกัน มูลค่าทุนละ 3,000 บาท ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
5,000 บาท ส�ำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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At present, the notion of Corporate Social Responsibility or CSR becomes the crucial path way toward sustainable
growth of the business. It can be seen that the large corporations both domestic and abroad have blended such idea into its
business strategy as it has been proved that performance of the corporate activities with caution of any impact against the
corporation itself, community and environment will enhance joyful living between corporation and community, and, finally, it
leads to sustainable development of the corporation.
Thai Central Chemical Public Company Limited realizes importance of CSR and, hence, always complies with such
notion in its day to day operation. The Company has prepared the CSR report to publicize such activities to the public.
Vision
“True friend of Thai farmers”
The Company will be a part of agriculture which is necessary and cannot be lack of. The Company’s product will be
the top priority chosen by the farmers for increase of production yield as it is a high quality product. The Company, in addition,
will be a mentor of plantation and enhancement of production yield in order to support the farmers.
Mission
To accomplish the vision, the Company has stipulated the mission as follows.
1. The Company will focus on control of manufacturing process for high quality of the Company’s product and
distribute to the farmers in the appropriate price. The Company will not focus on only sale but will provide advice on how
to use the product in different area and crops because chemical fertilizer can be environmental friendly when well balanced
fertilization is made considering soil and crops specifically. It is not only production yield enhancement but soil improvement.
2. The Company will improve production process to have as less as effect to environment including sufficient use of
energy.
3. The Company will support the community around the Company for peaceful living.
Direction toward sustainability
Agriculture is crucial for Thailand and the world community. Agricultural product will be used as food, clothes, housing,
medicine and other necessary thing in daily life. As the chemical fertilizer producer, the Company shall be responsible for high
quality product for increase of agricultural production. The Company believes that honesty to the customer by controlling of
production at high level of standard and providing advice on use of the product will help enhance efficiency of agriculture. This
will promote better quality of the farmers and the Company will sustainably grow as a consequence. In addition, the Company
will not neglect taking care of the community which may affect from the Company activities by minimizing pollution, saving
energy and developing community in accordance with its needs. This is a supportive relationship between the Company and
the community which will lead to sustainable growth.
Scope of the report
This CSR report has been prepared in accordance with the Guideline for Sustainability Report, the Stock Exchange of
Thailand by using the Integrated CSR Reporting Framework version 2, Thaipat Institute, as a framework. The material in the report
covers only the activities of Thai Central Chemical Public Company Limited which excludes its subsidiaries.
Stakeholders
The stakeholders is the concerning person with the Company activities in many aspects and may affect from operation
of the Company. Therefore, the Company shall take responsibility to control any activities for generating benefit and minimize
any effect as much as possible. The stakeholder, moreover, is the important part for strategic planning on sustainable growth.
In particular, the Company will assess the risk of such activity and monitor any effect happening to the stakeholder including
survey needs of the stakeholders, and then the Company will plan the strategy, policy or any guideline to address such affect.
The Company categorizes the stakeholder of the Company into groups as follows.
1.
Staff. Staff performs activities of the Company in accordance with the Company’s policy. Benefit or effect, which will
happen, is salary, welfare, job promotion, seminar or training and workplace environment.
2.
Shareholder and investor. Shareholder and Investor buy share(s) of the Company; hence, they share interest with the
Company performance. Benefit or effect which may happen is consideration in many forms, such as, dividend, profit, loss from
the Company performance and information disclosed by the Company.
3.
Customer. Customer is a direct stakeholder by consuming the Company’s product. Benefit or effect which may happen
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is quality of the product and services, product information disclosure, non-disclosure of the customer information and after sale
service.
4. Business partner and Supplier. They play an important role in supply chain i.e. supply raw material or provide
services in any work or project. Benefit or effect which may happen is price of the supply, auction of any project, knowhow or
technology transferred.
5. Competitor. Competitor is a stakeholder in business competition. Benefit or effect which may happen is fair and
legally trade or transparent and ethical business operation.
6. Creditor. Creditor relates to the Company as it has the right to claim against the Company. Benefit or effect which
may happen is timely payment including any agreed consideration.
7. Community. Community relates to the Company as it may obtain benefit or effect from the Company’s production,
such as, pollution, employment in the community, distribution of local goods or community development.
Social and Environment Responsibility
The Company has compiled the Companies’ activities considered as social and environment responsibility and,
therefore, shown as follows.
Responsibility to Consumer
The Company’s policy focuses on high quality product at or above the standard level. This will assure the customer’s
satisfaction and confidence in quality of the Company product as “Full Fertilizer Formula”. The good quality fertilizer will
increase product yield and will increase income of the farmers consequently. Finally, the farmers will have better standard of
living.
In this matter, the Company has proceeded in accordance with Responsibility to the Customer as follows.
1. Quality control.
• In production line, the Company strictly examines the quality of raw material and finishing goods by randomly
examined for 3 stages. Firstly, the raw material will be randomly examined for quantity of nutrient before going through
production line. Secondly, the fertilizer will be examined nutrient content after it has been produced and transported to the
warehouse. Thirdly, before the fertilizer is packed, it will be examined the nutrient content again. In each stage of examination,
the Company’s staff will randomly collect the sample every 15 minutes from the belt conveyor and once the staff gets 8
samples (or every 2 hours), such samples will be sent to the Company’s laboratory for nutrient content analysis. If any sample
does not meet the standard of quality, the fertilizer produced in such period will be separated and will be sent to reproduction
process. From statistic, there is only 0.2% of fertilizer which has been sent to reproduction process. This quality control
procedure is one of the highest standards of quality control systems in the fertilizer industry.
• The Company set up the laboratory for analysis of fertilizer quality at Nakhon Luang plant site and Prapadaeng
plant site which are the most advance and highly efficient in nutrient content analysis. Both of the Company’s laboratory
have been certified ISO/IEC 17025 : 2005 standard for fertilizer analysis from Department of Science Service, Ministry of Science
and Technology. Hence, it can be assured that fertilizer examined by the laboratory will meet standard of industrial quality.
Furthermore, the Company’s laboratory has been certified as the certified laboratory for fertilizer analysis from Department
of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Any fertilizer traders can use the result of fertilizer analysis by the
Company’s laboratory to register with Department of Agriculture fro trading.
2. Information disclosed to the farmers
• The Company arranges the farmer meeting every week through the year to provide the farmer knowledge relating
agriculture in various topics. The meeting will be co-arranged by the dealer which will be responsible for finding the venue of
the meeting and inviting the participants around 30-200 persons per session. The meeting will be arranged in different areas
covering all parts of Thailand and it is free of charge. The topic in the meeting will cover agricultural knowledge, such as,
how to grow plants, soil fertility, treatment for plant decease, fertilizer usage etc. The speaker will be the Company staff. The
participants are welcomed to ask question and the speaker will answer accordingly. In addition, the Company has been invited
from many organizations, institutes or traders who wish the Company to give a lecture or participate in the event to introduce
the Company product.
• The Company conducts the Demonstrating Plot Project which gives chance to the farmers to actually try
plantation of rice, onion, garlic, rubber tree, cassava and other plants by using the suitable fertilizer formula of the Company
in comparison with the old way of plantation which has been conducted previously. The Company will select the leading
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farmers who is interested in the project and he/she shall allocate some area to be the demonstrating plot. Then he/she shall
use the Company’ fertilizer with the demonstrating plot following advice of the Company in 4 matters which are right formula,
right time, right ration and right method. The Company will provide the suitable fertilizer formula for the demonstrating plot
1 bag which normally can be used for area of 1 Rai for free of charge. From the result, 99% of the participants agree that
production yield of the demonstrating plot which follows instruction of the Company and use the Company’s fertilizer has
been increasing.
• The Company quarterly publishes Puen Tae Kasetkorn Thai (True Friend of Thai Farmers) Magazine distributed to
farmers, governmental unit, dealer and any person who is interested in for free of charge and it also can be downloaded from
the Company website. The content in the magazine will relate to agriculture in various aspects, such as, the King’s advice on
agriculture, plantation of various plants, protection of plant decease, soil improvement etc. written by academic, agricultural
expertise or the Company staff. It also publishes details of much research in relation to appropriate fertilizer formula for each
plants conducted by the Company. In addition, there is a column of agricultural question answering which give chance to the
farmers to ask the question and the Company will have the expertise answer it accordingly.
Environmental preservation
• The Company has built the Co-Generation Power Plant which generates electricity and heat at the same time at
Prapadaeng plant site. The electricity generated by the power plant will be consumed in the plant site internally and if there
is excess of electricity, it will be sold to Metropolitan Electricity Authority (“MEA”). Heat, produced by the exhaust gas of the
power plant in addition to electricity, can be used in fertilizer production process. Former days, heat was produced by separate
gas firing boiler but the Co-Generation Power Plant can use such natural gas to produce both electricity and heat. This project,
therefore, promotes the Company decrease of energy consumption, production cost saving and income generating from sale
of electricity to MEA. The operation of the power plant has begun since the end of 2013.
• The Company has conducted Air Quality Control Project at Prapadaung plant site and Nakhon Luang plant site.
Normally, in transportation process of raw material or finishing good into the plant site, micro dust can be released and it may
affect the nearby community and environment, also it is loss of the Company. In this project, the Company has installed the
dust protection equipment using Cyclone System to produce air circulation and makes dust sink to the bottom. After installation
of the equipment, the quality of air complies with the standard of industry. The Company has also installed additional dust
protection equipment using Scrubber Tank System which can be able to trap dust with smaller size (smaller than 20 Micron) by
using water. Moreover, the Company has installed the information board showing air quality at the pier of Nakhon Luang plant
site for acknowledgement of nearby community in accordance with environmental governance principle. The air quality will be
monitored every day and the result will appear on the information board accordingly.
• The Company initiates Garbage sorted out Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site. This project
aims to motivate staff to sort out garbage before discarding it. The Company will buy garbage which can be recycled at the
agreed price, and, after that, the recycling garbage will be sold to the purchaser of recycling garbage. This will align with the
campaign “Turn garbage into money” initiated by the Company. The revenue from the purchase of garbage will be circulated in
the Project that is to buy garbage from staff again. In addition, the Company has changed garbage containers to be appropriate
and enough for the quantity of garbage in the plant site. At Prapadaeng plant site, the result shows that there is 5.3 Ton of
recycling garbage sold to the purchaser. At Nakhon Luang plant site the result shows that the general garbage to be eliminated
decreases by 33 Ton or 26% of the normal quantity and the recycling garbage sold to the purchaser increases by 5 Ton or 68%
of the normal quantity. This project can help reduce quantity of garbage which pollutes environment, decrease cost of garbage
eliminated and generate income from sale of recycling garbage. More importantly, it encourages staff to realize environmental
issue.
Fair treatment for the worker
• The Company acknowledges safety of the Company’s employee as priority; therefore, having announced Work
Instruction to be a guideline for working by having the safety standard not lower than the standard set by Department of
Industrial Work. The Company holds seminar on safety issue periodically and invites an outside speaker to give a lecture. In
this matter the Company also provides interpreter for foreign workers, such as, Cambodian, in order for them to be able to
understand the seminar. Every morning before starting work, a short period of 10 minutes will be reserved for a supervisor
to perform Safety Talk with their subordinates. The safety rules and other interesting matter will be briefed in this period.
In working process, if there is any accident, investigation will be proceeded and it will be reported to the Safety Health and
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Environment Committee for improvement of safety measure (if any). Statistic of injury caused by work will be also collected for
improvement of safety standard of employee. However, in the past 2 years, there is none of injury which has happened from
the same cause.
• In addition, the Company initiated White Factory Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site which
aims for a clean workplace from narcotic. With cooperation from the police and the office from Department of Administration,
the Company randomly tests employee’s urine without prior notice. If the result shows that any employee has narcotic in his/
her body, the Company will not immediately punish him/her. Such employee will be sent to the hospital for rehabilitation
program. There will be several session of discussion with a therapist, medicine treatment and regular urine test until completion
of the program. After that, such employee will be tested in accordance with the normal schedule of the project. If the result
still be the same, the Company will terminate employment of such employee. Nevertheless, from statistic, all employees who
completes rehabilitation program, passes the random urine test in every case. At present, no employee found narcotic in the
urine test.
Innovation and distribution of innovation obtaining from CSR compliance
• For the best interest of the farmers in usage of chemical fertilizer, the Company cooperates with various leading
educational institutes to conduct research in order to search for the appropriate fertilizer formulas with different economical
plants. The farmers is also encouraged to use the outcome of research for their plantation. The examples of research are as
follows.
		
- Research on searching of the appropriate fertilizer formula for rice field in different area, cooperating with
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province.
		
- Research on efficient usage of fertilizer in production of Mandarin cv. Sai Nam Pueng, cooperating with
Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
		
- Research on usage of different types of fertilizer with corn yield, cooperating with Faculty of Agriculture
Natural Resources and Environment, Naresuan University, Pitsanulok Province.
		
- Research on efficiency of fertilizer which is appropriate for increase of rubber production in the lower
Northeast, cooperating with Faculty of Agriculture, Ubon Ratchanthani University, Ubon Ratchathani Province.
		
- Research on comparison of growth and production of palm oil using different fertilizer formulas, cooperating
with Maejo University at Chumphon, Chumphon Province.
		
- Other research
The Company sponsors all expenditure in conducting research. The outcome of research has been publicized for the
farmers, fertilizer traders and any person who is interested in by publishing in Puen Tae Kasetkorn Thai Magazine and in the
seminar or meeting with the farmer.
CSR after process
• Scholarships for farmers’ children
The Company initiated policy to support and encourage farmers’ children who have an excellent academic record but
financial limitation. Then, in the future, they become a decent and qualified person to the society. In addition, this activity will
create positive perception and impression of the trademark “OX” to the farmers including good image of the Company. In this
matter, the Company has arranged scholarships for farmers’ children who are studying in the 6th and 9th grade and have an
excellent academic result but financial limitation. The scholarship will be granted via schools in the northern part and northeast
part of Thailand. For this year, there are 124 scholarships in total and each scholarship worth THB 3,000 for the student in 6th
grade and THB 5,000 for the student in 9th grade.
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กิจกรรมสังคมปี 2557
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 42
The 42nd Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 42 ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ
Thai Central Chemical PCL., held the 42nd Annual General Meeting of Shareholders, at the Ball Room, The
Sukhothai Bangkok Hotel.

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเกษียณอายุงาน
The presentation of certificate of retirement
คุณชิกาฮิเด โมริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบใบประกาศเกียรติคุณเกษียณอายุงานพร้อมทองค�ำหนัก 1 บาท
แด่พนักงานผู้เกษียณอายุ เพื่อเป็นการขอบคุณส�ำหรับการท�ำงานอย่างดี และอุทิศตนเพื่อบริษัทตลอดมา ณ ส�ำนักงานใหญ่ อาคารไทยวา 1
		
Mr.Chikahide Mori, CEO & President, presented the certificates of retirement and 1B gold to all retired employees
in order to thank them for their excellent hardworking and distributions for the company throughout their employment,
at the head office, Thai Wah Tower I.
บริจาคปุ๋ยเคมีแด่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
Chemical Fertilizer Donation to the Thai Red Cross
(Ratchagarun Center)
มอบปุ๋ยเต็มสูตรตรา “หัววัว-คันไถ” สูตร 16-8-8 OX-BB และ 15-15-15
OX-Premium ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการบ� ำ รุ ง รั ก ษาต้ น ไม้ ใ นศู น ย์ ร าชการุ ณ ย์
สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด
TCCC granted “Ox-Brand” chemical fertilizer 16-8-8 OX-BB and
15-15-15 OX-Premium formulas for plant maintenance in the Thai
Red Cross (Ratchagarun Center), Trad Province. support in the rice
farmer assistance fund
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สนับสนุน โครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา
Support to The Rice Farmer Assistance Fund
มอบเงินสดจ�ำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อสนับสนุน “โครงการ
กองทุนช่วยเหลือชาวนา”
TCCC donated 1,000,000 THB to BAAC for support in the rice farmer assistance fund
สนับสนุนโครงการ ระดมความช่วยเหลือชาวนาไทย
Support to The Handing-over Ceremony of Grant Aid to Provide
Fertilizer for Farmer
มอบปุ๋ยเคมีตรา “หัววัว-คันไถ” จ�ำนวน 10 ตัน ให้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ใน “พิ ธี รั บ มอบปั จ จั ย การผลิ ต ภายใต้ โ ครงการ ระดมความช่ ว ยเหลื อ ชาวนาไทย”
เพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบปัญหาโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
TCCC sponsored 10 tones of “Ox-Brand” Chemical Fertilizer to
Department of Agriculture Extension in “The Handing-over Ceremony of
Grant Aid to Provide Fertilizer for Farmer” in order to help farmers who face
problem over rice pledging scheme.

สนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
Support the project “Young Farmer: The Future of Thai Rice”
มอบเงินจ�ำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
TCCC granted 200,000THB (Two Hundred Thousand Baht Only) for supporting the project on “Young Farmer:
The Future of Thai Rice”
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ร่วมแสดงความยินดี
Congratulations
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 94 ปี พร้อมบริจาคเงิน
สมทบ “มูลนิธิวิสสุกรรม”
TCCC extended congratulations on the 94th anniversary of the
Ministry of Commerce, and also contributed money to sponsor
the Vissukham Foundation.

วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 72 ปี พร้อมบริจาคเงิน
สมทบ “กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง กรมการค้าภายใน”
72nd anniversary of the Department of Internal Trade, as
well as donate contributions to “Department of Internal Trade
Officers and Employees Welfare Fund”

Overseas Educational Travel for Dealers
ทัศนศึกษาต่างประเทศส�ำหรับคณะผู้แทนจ�ำหน่าย
บริษัทฯ น�ำคณะผู้แทนจ�ำหน่าย “ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ” ทัศนศีกษาต่าง
ประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2557 ที่เมือง นาคาโนะ-กิฟุ-โอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น และ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 ที่เมือง ลองแองเจลิสลาสเวกัส-ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา.
TCCC brought the Ox-Brand Pui Tem Sutre dealers for the overseas
educational travel, during 11-17 March 2014 Nagano-Gifu-Osaka, Japan,
and during 23 April-2 May 2014 Los Angeles-Las Vegas-San Francisco,
USA.

ลองแองเจลิส-ลาสเวกัส-ซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา
Los Angeles-Las Vegas-San Francisco, USA.
นาคาโนะ-กิฟุ-โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
Nagano-Gifu-Osaka, Japan
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
Community Relations Activities

โครงการ การแข่งขันเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ แก่ รร.วัดเสด็จ รร.วัดทองทรงธรรมและรร.วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา
A-Math Genius Project at Wat Sadet School and Wat Thongsongtham School, Wat Lamud School, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province

บริจาคปัจจัย เลี้ยงอาหารกลางวัน และรดน�้ำขอพร ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
Money donation and lunch Treat for the elderly, also getting blessed on Songkran day at Vasanavej Department of
Social Development and Welfare, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
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มอบเงินบริจาค และ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Money donation and lunch treat for disabled children at the Bureau of Special Education, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province

วันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2557
Children’s day 2014
กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ป ระจ� ำ ปี 2557
เพื่ อ สร้ า งความสนุ ก สนาน และ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนแสดงออกถึ ง
ความสามารถอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ โรงงานนครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
The community relations activities on Children’s
day 2014, all the activities provided for children in order
to entertain and enhance their social abilities at TCCC’s
Nakhon Luang Plant Site, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province.
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โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
Social development volunteer projects
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยโครงการนี้ได้เข้าไปช่วยปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทัศนียภาพให้กับโรงเรียนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
The social development volunteer projects to help improving, fixing things, and developing scenery at nearby
community schools to build a good relationship with the community.

โรงเรียนบ้านบางจาก จ.สมุทรปราการ
Baan Bang Jak School, Samut Prakarn province

โรงเรียนวัดบางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ
Wat Bang Hua Sua School, Samut Prakan Province

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จ.สมุทรปราการ
Khlawng Sawngpheenawng School, Samut Prakan Province
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โครงการมอบทุนการศึกษาประจ�ำปี
The Annual Educational Scholarship Project
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความส�ำคัญการศึกษาของเยาวชนไทย ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ใน
ประเทศไทย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
Thai Central Chemical Pcl. realizes the important role of youth and education. In 2014, The Company had visited
various schools located in Thailand to award scholarships to students who are actively pursuing their education but lack
of funds.

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา จังหวัดตาก
Baan Maae Lamaw School, Tak Province

โรงเรียนวัดท่าโก จังหวัดพิษณุโลก
Wat Tha Go School, Phitsanulok Province

โรงเรียนวัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา
Wat Lamud School,
Pra Nakhon Si Ayutthaya Province

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว จังหวัดพะเยา
Choomchon Baan Huay Ngiu, Pha Yao Province

โรงเรียนวัดทองทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
Wat Thongsongtham School,
Pra Nakhon Si Ayutthaya Province

โรงเรียนวัดเสด็จ จ.พระนครศรีอยุธยา
Wat Sadet School,
Pra Nakhon Si Ayutthaya Province
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กิจกรรมสังคมปี 2557
Social Activities 2014

ต้อนรับคณะทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง
Welcome visitors for educational tour at Nakhon Luang Plant
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อทัศนศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี
ณ โรงงานนครหลวง
TCCC opened the opportunities for external organizations to visit our plant for educational purposes about chemical
fertilizer’s manufacturing process at Nakhon Luang Plant.

คณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) และ ตัวแทนร้านค้าปุ๋ย จ.ยโสธร
Executives and representatives of Agricultural Marketing Co-operative Limited (AMC) and vendors from Yasothon
province.

คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ
Teachers and Students from Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang, Bangkok
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รายการระหว่างกัน
Connected Transactions

ในระหว่างปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดในสาระส�ำคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ผู้เข้าท�ำรายการ

ลักษณะของรายการ

1. บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz) 1. บริษัทช�ำระค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันให้กับ
Sojitz เนื่องจาก Sojitz เป็นผู้ค�้ำประกันวงเงินสิน
เชื่อให้กับบริษัท
2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล เคมิคัล
จ�ำกัด (MCIC)

1. บริษัทซื้อสารเคมีและเม็ดพลาสติกจาก MCIC
เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยและกระสอบบรรจุปุ๋ย โดย
เป็นการสั่งซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

ประเภทของรายการ

มูลค่าของรายการ
(บาท)
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันจ่าย
32,072

ค่าซื้อ

103,623,673

2. บริษัทเป็นผู้ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับ MCIC ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับ
โดยคิดค่าธรรมเนียมในการค�้ำประกัน
3. บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ MCIC

-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

861,300

3. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด
(MCPL)

1. บริษัทซื้อเม็ดพลาสติกจาก MCPL เพื่อใช้ใน
การผลิตกระสอบปุ๋ย โดยเป็นการสั่งซื้อระหว่างปี
หลายงวดด้วยกัน

ค่าซื้อ

32,034,365

4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด (NIM)

1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงและแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุ
สารเคมีและใช้เช่าท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่งสาร
เคมีทางเรือ

ค่าเช่า

13,605,361

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์บรรจุ
สารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา

ค่าบริการ

1,151,447

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

24,261

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจาก
MC Agro

ค่าบริการ

322,329

2. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

ค่าแห่งสิทธิ

81,114

ค่าบริการ

2,415,320
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3. บริษัทใช้บริการ NIM ในการผสมสารเคมี
(ทินเนอร์) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
(MC Agro)

6. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ำรองข้อมูลของ
จ�ำกัด (มหาชน) (Metro Systems) บริษัทจาก Metro Systems ตั้งแต่ 1 มกราคม
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

รายการระหว่างกัน
Connected Transactions

2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด (MCIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าท�ำรายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
(Sojitz Group)

ลักษณะของรายการ

ประเภทของรายการ

1. MCIC ขาย Polypropylene และสาร
เคมีอื่นให้กับ Sojitz Group โดยเป็นการ
ขายระหว่างปี หลายงวดด้วยกัน

ค่าขาย

มูลค่าของรายการ
(บาท)
4,952,026

2. MCIC ซื้อ Methanol (Solvent) และ
สารเคมีอื่นอีกเล็กน้อย จาก Sojitz Group
โดยเป็นการซื้อหลายครั้งภายในหนึ่งปี

ค่าซื้อ

70,715,643

ค่าขาย

36,725,502

ค่าใช้จ่าย

11,310

2. บริษัท เมโทรแทน จ�ำกัด (Metro Tan) 1. MCIC ขายเคมีภัณฑ์หลายชนิดให้กับ
Metro Tan โดยเป็นการขายระหว่างปี
หลายงวดด้วยกัน
2. MCIC จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ Metro tan

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด (MCPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าท�ำรายการ
1. บริษัท เมโทรแทน จ�ำกัด

ลักษณะของรายการ

ประเภทของรายการ

1. MCPL ขาย PE Sheet และถุงพลาสติก
ให้กับ Metro Tan โดยเป็นการขาย
ระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

ค่าขาย

มูลค่าของรายการ
(บาท)
90,307

2. MCPL ให้บริการเช่าส�ำนักงานและโกดัง
สินค้าแก่ Metro Tan

ค่าเช่า

640,800

ลักษณะของรายการ

ประเภทของรายการ

1. Sojitz Group ใช้บริการที่เก็บรักษาของ
NIM

ค่าบริการ

มูลค่าของรายการ
(บาท)
6,507,934

4. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าท�ำรายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
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รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าท�ำรายการระหว่างกัน
ชื่อ
1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล
เคมิคัล จ�ำกัด (MCIC)

3. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด
(MCPL)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผลิต น�ำเข้า ส่งออก และจัดจ�ำหน่าย
สิ น ค้ า ในอุ ต สาหกรรมกลุ ่ ม ต่ า งๆ
ได้แก่ เครื่องจักร พลังงานและแร่ธาตุ
เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค
น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสารเคมี

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก

เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น อยู ่ ใ น
สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมีกรรมการร่วมกันคือ
นายชิกาฮิเด โมริ นายเออิจิ ฮามาดา นายจิโร่ นิชิยาม่า
และผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการใน
MCPL คือนายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น อยู ่ ใ น
สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกาฮิเด
โมริ นายเออิจิ ฮามาดา นายจิโร่ นิชิยาม่า และผู้บริหาร
ของบริ ษั ท ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการใน MCIC คื อ
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด (NIM) บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี

เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น อยู ่ ใ น
สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกาฮิเด
โมริ และผู้บริหารของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
NIM คือ นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ และนายทาดาฮิโกะ
ซูกิโอะ

5. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล
จ�ำกัด (MC Agro)

เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น อยู ่ ใ น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และมี ก รรมการร่ ว ม
กั น คื อ นายชิ ก าฮิ เ ด โมริ นายเออิ จิ ฮามาดา และ
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการใน
MC Agro คื อ นางมณฑา เกษตรศิ ล ป์ ชั ย และนาย
ทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร

6. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
(Sojitz Group)

7. บริษัท เมโทรแทน จ�ำกัด
(Metro Tan)

จ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์

8. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
(Metro Systems)

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท
โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น
MCIC ถือหุ้นใน Metro Tan ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บมจ. ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี และ บมจ.เมโทรซิ ส เต็ ม ส์
คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร
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รายการระหว่างกัน
Connected Transactions
เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้
เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ส�ำหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผู้ประเมินอิสระที่ว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีการน�ำมา
เปรียบเทียบราคาส�ำหรับรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่ำเสมอในการจัดหา
วัตถุดิบ ส�ำหรับการบริการบริษัทได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วและจากผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค�้ำประกัน เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการด�ำเนินงานของบริษัท โดยการท�ำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน
		 ในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น ได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินที่ก�ำหนด ซึ่งการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�ำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต
		 ในกรณีที่อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามข้อก�ำหนด
ประกาศ และค�ำสั่งที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ก�ำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในกรณีที่จะต้องมีการด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนใน
การอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะกระท�ำไปบนหลักการของความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ำรายการระหว่างกันเพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติและ
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย
และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้
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During 2014, the Company and its subsidiaries enter into Connected Transaction with the connected persons
and/or juristic persons who may have conflict of interest with the Company and its subsidiaries and the Auditor has
specified it in Notes of the 2014 Financial Statements as of 31 December 2014. Details are as follows.

1. Connected Transaction of the Company
Connected Person

Transactions

Type

Amount (Baht)

1. Sojitz Corporation (Sojitz)

1. The Company pay guarantee fee to
Sojitz as Sojitz is a guarantor for the
Company’s credit

Guarantee
fee

32,072

2. MC Industrial Chemical Co., Ltd.
(MCIC)

1. The Company purchases chemical
substance and plastic pillars from MCIC
for fertilizer production and fertilizer bags
production several times during the year.

Purchase

103,623,673

2. The Company is the guarantor against
MCIC’s credit and the fee has been
charged.

Guarantee
fee

-

3. The Company uses other service from
MCIC

Other service
expense

861,300

3. MC Plastic Co., Ltd. (MCPL)

1. The Company buys plastic pillars from
MCPL for fertilizer bags production several
times during the year

Purchase

32,034,365

4. N.I.M Co., Ltd (NIM)

1. The Company let partial area in
Phrapadaeng Plant Site to NIM to be a
location of chemical tank and to be jetty
for transportation by ship

Rental fee

13,605,361

2. The Company provides service in
relation to chemical storage tank i.e.
electricity and water

Service fee

1,151,447

3. The Company uses NIM’s service which
is chemical mixing

Other service
expense

24,261

1. The Company receives Guarantee fee
from MC-Agro

Guarantee
fee

322,329

2. The Company receives royalty fee from
trademark licensing

Royalty fee

81,114

1. The Company obtained the
maintenance services of the back-up
system for the company information from
Metro Systems from 1 January 2014 to
31 December 2014

Service fee

2,415,320

5. MC Ago-Chemical Co., Ltd.
(MC Agro)

6. Metro Systems Corporation Public
Company Limited (Metro Systems)
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2. Connected Transaction of MC Industrial Chemical Co., Ltd (MCIC) which is the Company’s subsidiary
Connected Person
1. Sojitz Corporation Group
(Sojitz Group)

2. Metro Tan Co., Ltd. (Metro Tan)

Transactions

Type

Amount (Baht)

1. MCIC sells Polypropylene and chemical
substances to Sojitz several times during
the year

Sale

4,952,026

2. MCIC buys Methanol (Solvent) and other
chemical products from Sojitz Group
several times during the year

Purchase

70,715,643

1. MCIC sells several kinds of chemical
products to Metro Tan several times during
the year

Sale

36,725,502

2. MCIC uses other services from Metro Tan Other service
expense

11,310

3. Connected Transaction of MC Plastic Co., Ltd (MCPL) which is the Company’s subsidiary
Connected Person
1. Metro Tan Co., Ltd.

Transactions

Type

Amount (Baht)

1. MCPL sells PE Sheet and plastic bags to
Metro Tan several times during the year

Sale

90,307

2. MCPL let office space and cargo space
to Metro Tan

Rental fee

640,800

4. Connected Transaction of N.I.M. Co., Ltd (NIM) which is the Company’s subsidiary
Connected Person
1. Sojitz Corporation Group
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Transactions
1. Sojitz uses storage service of NIM

Type

Amount (Baht)

Service fee

6,507,934

Details of Connected Person
Name

Business

Relationship

1. Sojitz Corporation (Sojitz)

Major shareholder of the Company at 43.92%
Produce, import, export and
shareholding of the paid up capital as of 31
distribute goods in various
December 2014
industries, such as, machine,
energy, mineral, chemical
products and consumer goods

2. MC Industrial Chemical Co., Ltd.
(MCIC)

Import and sale of chemical
products

Subsidiary of the Company with the
Company’s 51% shareholding of the paid
up capital as of 31 December 2014 and has
the same director as the Company which are
Mr. Chikahide Mori, Mr. Eiji Hamada, Mr. Jiro
Nishiyama and the Company’s Executive,
Mr. Tadahiko Sugio, holds directorship of MCIC.

3. MC Plastic Co., Ltd. (MCPL)

Import and sale of plastic
pillars

MCPL is the Company’s subsidiary with the
Company’s 51% of shareholding of the paid
up capital as of 31 December 2014 and has
the same directors which are Mr. Chikahide
Mori, Mr. Eiji Hamada, Mr. Jiro Nishiyama
and the Company’s Executive, Mr. Tadahiko
Sugio, holds directorship of MCPL.

4. N.I.M Co., Ltd (NIM)

Rental service of chemical
storage tank

Subsidiary of the Company with the Company’s
51% of shareholding of the paid up capital
as of 31 December 2014 and has the same
director as the Company which is Mr. Chikahide
Mori and the Company’s Executives, Mr. Pairoj
Punyawuth and Mr. Tadahiko Sugio, hold
directorship of NIM.

5. MC Ago-Chemical Co., Ltd.
(MC Agro)

Contain, mix and sell
Agro-Chemical products

The Company’s subsidiary with the Company’s
99.99 shareholding of paid up capital as of
31 December 2014 and has the same directors
which are Mr. Chikahide Mori, Mr. Eiji Hamada
and the Company’s Executives, Mrs. Montha
Kasadesinchai and Mr. Tadahiko Sugio, hold
directorship of MC Agro

6. Sojitz Corporation Group
(Sojitz Group)

7. Metro Tan Co., Ltd. (Metro Tan)

Sojitz Group shall mean Sojitz Corporation
which is a major shareholder of the Company
with 43.92% shareholding of the paid up
capital as of 31 December 2014 including
Companies in its group
Sale of chemical substance

8. Metro Systems Corporation Public Computer system service
Company Limited (Metro Systems) provider

MCIC holds shares in Metro Tan 49% of paid
up capital as of 31 December 2014
The Company and Metro Systems share the
same director namely Mr. Suvij Suvaruchiporn
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Conditions and prices policy
The aforesaid connected transactions are transactions which happened between the Company, its subsidiaries
and the related companies under normal business and general trade condition. The prices policy and loan rate can be
bargained according to the market condition and, as well, can be compared with prices and interest rate as using with
outside persons. In case there is no reference of prices or rates, the Company will compared prices of goods and services
with outside prices in the same or similar condition or use prices from an independent assessor to compare with in a
crucial connected transaction.

Necessity and reasonability of connected transaction
The aforesaid connected transactions which happened between the Company including its subsidiaries and
connected companies are under normal business and general trade conditions. Benefit which arises to the Company
is confidence in quality of raw material and consistency of raw material procurement. In addition, the Company enjoys
convenient and speedy services from expertise in such service field. For guarantee, the main purpose is to increase agility
of the Company’s operation. All transactions are made for maximum interest of the Company.

Measure or procedure in approval of connected transaction
In approval of entering into connected transaction, schedule of authority for each procedure has been specified
clearly. There shall be approval from the Shareholder’s Meeting or the Board of Directors or the Executive Board for
specified amount of transaction and this will be revised regularly to ensure agility of operation. Moreover, the sufficient
internal audit system is initiated to ensure that there is no leak of benefit or corruption.		
In case there is the connected transaction in the future with conflicting person, the Company shall comply with
measure and procedure according to notification and order of the Securities Exchange Commission, the Capital Market
Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand strictly including proposal to the Board of Directors and/or
shareholders by consideration of the Audit Committee. A director who has interest and/or director who is a related person
shall not attend the meeting and shall have no right to vote in such transaction. In addition, the Company shall conduct
accordingly in case there shall be information disclosure in related person transaction and obtaining or selling of
important asset of the Company or its subsidiaries according to accounting standard specified by The Institute of Certified
Accountants of Thailand. Measure and procedure in approval of connected transaction shall be conducted based on
principle of necessity and reasonability including maximum of the Company’s interest.		
In addition, the Audit Committee shall verify the connected transaction in order to check and protect conflict of
interest. The Company shall disclose connected transaction in Notes to the audited Financial Statement.

Policy or trend of entering into Connected Transaction in the future
Trend for entering into transaction happening between the Company including its subsidiaries and related company
in the future shall be still in accordance with the normal business and general trade condition. However, if there is a
connected transaction happening with the persons who may have conflict of interest or have interest and/or with related
persons, the Company shall comply with measures and procedures specified by the Securities Exchange Commission, the
Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand.
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