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(นายมาซาโตะ ทาเคอิ l Mr. Masato Takei)
ประธานกรรมการ l Chairman

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) l Thai Central Chemical Public Company Limited

 ในลําดับแรก ผมขอใหทานผูถือหุนรวมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ไดรับเลือกใหเปนบริษัทจดทะเบียน
ยอดเยี่ยมป 2558 ประเภทกลุมอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรม โดยวารสารการเงินธนาคาร รางวัลนี้แสดงใหเห็นถึงความทุมเทและความตั้งใจในการ
บริหารกิจการของฝายจัดการตลอดจนความรวมแรงรวมใจของเพื่อนๆพนักงานไดเปนอยางดี จนในท่ีสุด ผลประกอบการของบริษัทก็ปรากฎใหเห็นแลววา
บริษัทมีฐานะแข็งแกรงและมั่นคงเปนอยางมากเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนตางๆในตลาดหลักทรัพยจนไดรับรางวัลดังกลาว  
 อยางไรก็ดี ป 2558 นับเปนปที่ทาทายอยางมากสําหรับบริษัท เนื่องจากมีปจจัยแวดลอมตางๆท่ีบริษัทไมสามารถควบคุมไดเกิดขึ้นและ         
สงผลตอผลประกอบการของบริษัทโดยตรง ที่เห็นไดอยางชัดเจนคือปญหาภัยแลงรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย สงผลกระทบโดยตรงตอ
เกษตรกรทําใหไมสามารถทําการเพาะปลูกไดเน่ืองจากปริมาณนํ้าตนทุนในการเพาะปลูกอยูในระดับตํ่ามาก นอกจากนี้ การที่กําลังซื้อของเกษตรกรลดลง
อันเนื่องมาจากภัยแลงจากปกอนๆรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกตํ่าก็สงผลตอยอดขายของบริษัทเชนกัน ในการนี้ บริษัทไดดําเนินกิจการอยาง
เต็มความสามารถเพื่อใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยการบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด    
ทั้งนี้ บริษัทก็ยังมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรซึ่งตกอยูในภาวะที่ยากลําบากดวย โดยบริษัทปรับลดราคาจําหนายปลีกปุยลงตามคําแนะนําของกระทรวง
พาณิชย บริษัทพยายามอยางมากที่จะสมดุลการดําเนินงานใหเกิดประโยชนแกผูมีสวนไดเสียตางๆเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
 จากปญหาทีก่ลาวขางตน ผลประกอบการของบรษิทัลดลงจากปทีผ่านมา แตกย็งัอยูในระดบัทีน่าพอใจโดยบรษิทัมกีาํไรสทุธจิากผลประกอบการ   
ป 2558 ทั้งสิ้น 1.364 พันลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 2.33 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี
และมีฐานะที่มั่นคงแข็งแกรงมาก
 นอกจากนี้ เพ่ือใหการบริหารจัดการบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในป 2558 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยของ
บริษัททั้งหมด 3 บริษัทดวยกัน คือ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จํากัด บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากัด และ บริษัท เอ็มซี โซลเวนท จํากัด ทําใหบริษัท
ไมเปนผูถือหุนของทั้ง 3 บริษัทอีกตอไป บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดการและสามารถมุงเนนการบริหารจัดการธุรกิจ ผลิตและจําหนาย
ปุยซึ่งเปนกิจการหลักของบริษัทไดอยางเต็มที่
 ทายที่สุดน้ี บริษัทตองขอขอบคุณผูที่มีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของกับบริษัททุกกลุม ไมวาจะเปน ผูถือหุน ลูกคา คูคา ตัวแทนจําหนาย     
ตลอดจนเพื่อนพนักงานทุกคนที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือบริษัทมาโดยตลอด บริษัทสัญญาวาบริษัทจะรักษามาตรฐานของบริษัทในทุกๆดานใหอยูใน
ระดับสูงตอไป เพื่อเปนการตอบแทนที่ทุกทานไดใหความไววางใจในบริษัทตลอดมา

 First of all, I would like to cordially ask the shareholders to join me on congratulations to Thai Central Chemical Public Company 
Limited in the occasion that it was awarded as the Best Public Company Year 2015 in the Industrial Sector by Money & Banking Magazine. This 
award shows an extreme devotion and determination of the Management including good cooperation from colleagues. As a result, the Company 
performance has unveiled that the Company has strong and firm status compared with the other listed companies in the Stock Exchange of 
Thailand.
 Nevertheless, the year 2015 is a challenging year for the Company as there were many uncontrollable factors happened and it affected 
performance of the Company directly. The obvious one is severe drought which has happened in much area across Thailand. It affected the 
farmers directly causing unable plantation as a result of low level of reserved water. In addition, decreasing of purchasing power of the farmers, 
caused by drought from the previous years and decline of the agricultural products, has been affecting sales volume of the Company as well. In 
this matter, the Company tries its best to run the business for the best performance by effectively management of inventory and maximization 
of the Company resources for the highest benefit. The Company also has the policy to support the farmers who are in a difficult situation by 
decrease the retail price of fertilizer in accordance with Ministry of Commerce. The Company tries to balance benefit for all stakeholders of the 
Company for sustainable growth.
 From the situation mentioned earlier, the Company performance has declined compared with the previous year but still in the 
acceptable level. The net profit from the 2015 performance shows THB 1.364 billion and earning per share shows THB 2.33 If compared within 
the same sector, the Company has a very strong and firm status in financial view.
 Moreover, for efficient management, in 2015, the Company disposed investment in the ordinary share of 3 Company’s subsidiaries 
which are MC Industrial Chemical Co., Ltd., MC Plastics Co., Ltd. and MC Solvents Co., Ltd. As a result, the Company is no longer a shareholder 
of such 3 companies anymore. In this matter, the Company can save management cost and can focus mainly on the fertilizer business which 
is the core business of the Company. 
 Last but not least, the Company thanks all stakeholders and the concerned people, such as, shareholder, customer, business partner, 
dealer including all colleagues who have always supported the Company. The Company promises that the Company will keep its high standard 
in every aspects as a return for trust given by everyone as always. 

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
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1. ข้อมูลของบริษัท
ชื่อ	 :	 บริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ชื่อย่อ : TCCC
ส�ำนักงำนใหญ่ :	 21/35-46	อำคำรไทยวำ	1	ชั้น	14-16	ถนนสำทรใต้
	 	 แขวงทุง่มหำเมฆ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120	
ธุรกิจ :	 ผลิตและจ�ำหน่ำยปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร	

ทะเบียนเลขที่ :	 0107536000277	(เดิม	บมจ.101)																						
โทรศัพท์	 :		 (02)	639-8888	
โทรสำร :		 (02)	639-8999
E-mail	 :		 mailbox@thaicentral.co.th				
Home Page	 :		 http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน	 :	 1,754,148,354	บำท	แบ่งเป็นหุน้สำมญั	
	 	 584,716,118	หุน้	มูลค่ำหุ้นละ	3.00	บำท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
	 :		 584,714,068	หุ้นสำมัญ

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช�ำระแล้ว
1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
ส�ำนักงำน	 :	 581	หมู่	4	นิคมอุตสำหกรรมบำงปู	ซอย	12บี	
	 	 	 ถนนสุขุมวิท	ต�ำบลแพรกษำ	อ�ำเภอเมือง	
	 	 	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	10280
ธุรกิจ	 :	 น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยสำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
	 	 	 ที่ใช้ในกำรเกษตร	สำธำรณสุขและปศุสัตว์	
	 	 	 บริกำรผสม	บรรจุ	ตรวจสอบคุณภำพเคมีเกษตร		

สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	99.99																		
โทรศัพท์	 :		(02)	709-4517-9
โทรสำร	 :		(02)	709-4780
ทุนจดทะเบียน	 :	 50,000,000	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ	500,000	หุ้น	
	 	 	 มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
	 	 :		500,000	หุ้นสำมัญ

2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
ส�ำนักงำน :	 205	อำคำรยูไนเต็ดฟลำวมิลล์	ชั้น	8	
	 	 	 ถนนรำชวงศ์	เขตสัมพันธวงศ์	
	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10100
ธุรกิจ	 :	 ด�ำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสำหกรรมชนิดเหลว	
	 	 	 เพื่อให้เช่ำเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว	
	 	 	 ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป

สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	51																		
โทรศัพท์	 :		(02)	222-7352
โทรสำร	 :		(02)	224-5616
ทุนจดทะเบียน	 :	 125,000,000	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ	
	 	 	 12,500,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	10	บำท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
	 	 :	 12,500,000	หุ้นสำมัญ

1. Information of the Company
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. Information of juristic persons of which 
 the Company has shareholding more than 10%
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) 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
Fax	 :			(662)	224-5616
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

ข้อมูลทั่วไป
General Information

รายงานประจ�าปี 2558

4      
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3) บริษัท เซ็นทรำปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส�ำนักงำน	 :	 180-184	ชั้น	5	อาคารศรีกรุงวัฒนา	
	 	 	 ถนนราชวงศ์	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์		 	
	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10100	
ธุรกิจ	 :	 ดำาเนินธุรกิจนำาเข้า	ส่งออกและจัดจำาหน่ายปุ๋ยเคมี
	 	 	 เกษตร	ผลิตภัณฑ์เคมี	โลหะ	เป็นต้น	
สัดส่วนกำรถือหุ้น	 :	 ร้อยละ	49											
โทรศัพท์	 :		(02)	225-0200
โทรสำร	 :		(02)	622-7978
ทุนจดทะเบียน	 :	 200,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญั	2,000,000	หุน้		 	
	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	100	บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด
	 	 :		2,000,000	หุ้นสามัญ

 

3. ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
1) นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
93	ชั้น	14	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์ 	 :		(02)	009-9000	
โทรสำร 	 :		(02)	009-9991

2) ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558
1.	นายมนูญ	มนูสุข		 	
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4292
2.	นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	 	
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
3.	นางนิสากร	ทรงมณี		 	
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5035
บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด
อาคารรัจนาการ	ชั้น	25-26,	28	3	ถนนสาทรใต้	
แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์ 	 :		(02)	676-5700		
โทรสำร	 :		(02)	676-5757

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	
www.sec.or.th	หรือเว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	www.tcccthai.com

3) Central Pacific (Thailand) Co., 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%
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

3. Information of other referees
1)  The registrar of ordinary shares
Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	
93	Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,
Bangkok	10400,	Thailand
Telephone	 :		(662)	009-9000	
Fax	 :		(662)	009-9991	

2) Auditor for the financial year 2015
1.	Mr.	Manoon	Manusook		
Certified	Public	Accountant	No.	4292
2.	Mr.	Chavala	Tienpasertkij	
Certified	Public	Accountant	No.	4301
3.	Ms.	Nisakorn	Songmanee	
Certified	Public	Accountant	No.	5035
Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd	
Rajanakarn	Building	25th-26th,	28th	Floor,	3	South	Sathorn	Road,	
Yannawa,	Sathorn,	Bangkok	10120	
Telephone 	 :		(662)	676-5700	
Fax 	 :		(662)	676-5757	

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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ปุยผลไม / Orchard Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรา
Rate

ระยะที่ใส
Application

15-15-15 พรีเมียม
15-15-15 Premium

1-2 กก./ตน/ป
1-2 kgs./plant/year

การเจริญเติบโตทั่วไป ฟนตน/บํารุงตน-ใบ
general growth

8-24-24 พรีเมียม
8-24-24 Premium

1-2 กก./ตน/ป
1-2 kgs./plant/year

การออกดอกติดผล / ขยายผล
flower and fruit stage / prematurity

13-13-21 พรีเมียม
13-13-21 Premium

1-2 กก./ตน/ป
1-2 kgs./plant/year

เรงผลและปรับปรุงคุณภาพ
improve fruit quantity and quality

รวมกันไมเกิน 5 กก./ตน/ป  /  Total not over than 5 kgs./plant/year

ปุยผัก-ไมดอกไมประดับ / Vegetable and Flower & Ornamental Plant Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรา
Rate

ระยะที่ใส
Application

15-15-15 รัสเซีย
16-16-16 รัสเซีย

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

30-50 กก./ไร
รองกนหลุม

30-50 kgs./rai 
basal application

ครั้งแรกหวานใหทั่วแปลงหรือรองกนหลุมกอนปลูก หรือหางจากตน 25-50 ซม.  
ครั้งตอไปหวานใหทั่วแปลงหลังจากใสปุยครั้งแรก 15-30 วัน

sowing cover the plot after planting 3-5 days or basal application before 
planting or apply alongside far from tree 25-50 cm. after that 15-30 days 
apply again

ปุยออย / Sugarcane Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรา
Rate

ระยะที่ใส
Application

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

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

40-50 กก. /ไร

40-50 kgs./rai

ครั้งที่ 1 ออยปลูก รองกนรองพรอมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
 ออยตอ ใสหลังแตงตอ 1 เดือน

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

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

40-50 กก./ไร

40-50 kgs./rai

ครั้งที่ 2 เมื่อออยอายุ 2-3 เดือน  

2nd application, 2-3 months after planting  

หมายเหตุ : ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุย  Remark: should apply after weed eradication

ปุยผลไม / Orchard Fertilizerปุยผลไม / Orchard Fertilizerปุยผลไม / Orchard Fertilizer

ปุย N-P-K ผล�ตภัณฑคุณภาพตราหัววัว-คันไถ 
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer

รายงานประจําป 2558
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ปุ๋ยข้าว / Rice Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรำ
Rate

ระยะที่ใส่
Application

ดินเหนียว
16-8-8,	16-12-8,	16-20-0,	25-7-7
ดินทรำย
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

25-40	กก./ไร่

25-40	kgs./rai

นำหว่ำน
ครั้งที่	1	 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก	20-30	วัน	หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่	2	 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก	30	วัน	
นำด�ำ
ครั้งที่	1	 ใส่หลังปักดำา	5-7	วัน	
ครั้งที่	2	 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก	30	วัน	

Sown-field
1st	application	for	20-30	days	plant	or	basal	application
2nd	application	30	days	after	first	application	
Transplant
1st	application	for	after	transplanting	5-7	days	
2nd	application	30	days	after	first	application	

ปุ๋ยข้าวโพด/ Maize Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรำ
Rate

ระยะที่ใส่
Application

ดินเหนียว
16-8-8,	16-12-8,	16-20-0,	25-7-7
ดินทรำย
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

30-40	กก./ไร่

30-50	kgs./rai

ครั้งที่	1	 ใส่หลังพืชงอก	5-7	วัน	หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่	2	 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก	30-45	วัน	

1st	application	for	3-5	days	plant	germination	or	basal	application	
2nd	application	30-45	days	after	first	application	

Annual Report 2015
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ปุยมันสําปะหลัง / Cassava Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรา
Rate

ระยะที่ใส
Application

16-8-8, 16-12-8, 18-12-6, 25-7-7 30-40 กก./ไร
30-40 kgs./rai

ครั้งที่ 1 ใสรองพื้นแลวกลบดินกอนวางทอนมัน 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

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

30-50 กก./ไร

30-50 kgs./rai

ครั้งที่ 2 ใสหลังปลูก 2-3 เดือน  

2nd application, 2-3 months after planting  

หมายเหตุ : ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุย  Remark: should apply after weed eradication

ปุยยางพารา / Para rubber Fertilizer
สูตร

Formula
อัตรา
Rate

อายุยางพารา
Age of Para rubber

16-8-4, 25-7-7 0.2-0.4 กก./ตน/ป
0.2-0.4 kgs./plant/year

ตํ่ากวา 3.5 ป
less than 3.5 years 

14-4-9, 18-4-5, 20-8-20 0.6-0.8 กก./ตน/ป
0.6-0.8 kgs./plant/year

3.5-7 ป
3.5-7 years

15-7-18,  21-7-14, 21-7-18 1-1.5 กก./ตน/ป
1-1.5 kgs./plant/year

7 ปขึ้นไป หรือหลังเปดกรีด
over 7 years or after tapping period

ปุยปาลมนํ้ามัน  / Oil palm Fertilizer
ปที่
Year

สูตร
Formula

อัตรา
Rate

ปุยเสริม
Enhance Fertilizer

1 ป
1 year

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

1.5 กก./ตน/ป
1.5 kgs./plant/year

- กีเซอรไรท 0.2 กก./ตน/ ป
- kieserite 0.2 kgs./plant/year

2-4 ป

2-4 years

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

3.5-6 กก./ตน/ป

3.5-6 kgs./plant/year

- กีเซอรไรท 0.4-1 กก./ตน/ ป
- โบแรกซ 35-100 กรัม/ตน/ป
- kieserite 0.4-1 kg./plant/year
- borax 35-100 gm./plant/year

5 ป
ขึ้นไป

Over 
5 years

12-9-21, 13-13-21, 20-8-20, 21-7-18 5-7.5 กก./ตน/ป

5-7.5 kgs./plant/year

- 0-0-60 1-2 กก./ตน/ป
- กีเซอรไรท 1 กก./ตน/ป
- โบแรกซ 150 กรัม/ตน/ป

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

หมายเหตุ : การใสปุยแตละครั้ง ใหเลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง  Remark : Please select only one product per each application. 

ปุย N-P-K ผล�ตภัณฑคุณภาพตราหัววัว-คันไถ 
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer

รายงานประจําป 2558
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ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
Company Background and Nature of Business Operation

• ประวัติความเป็นมา
	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก	อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์	ในการเพาะ
ปลูกพืชนั้น	ปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน	ประกอบด้วย	ดิน	น�้า	อากาศ	และธาตุอาหารในดิน	แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน	ย่อมท�าให้
ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป	เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
	 ดังนั้น	หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก	มีปริมาณมากและคุณภาพดี	 เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ	จึงจ�าเป็นต้องน�า

ความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย	อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน	 ซึ่งได้แก่
การใส่	 “ปุ๋ยเคมี”	ดังนั้น	ปุ๋ยเคมี	 จึงนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลผลิต	การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้ให้	ถูกสูตร	ถูกอัตราส่วน		
ถูกเวลา	และถูกวิธี	
	 บริษัท	 ไทยเซ็นทรัลเคมี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน	 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุน								
กับภาคเอกชน	อันประกอบด้วย	บริษัท	ศรีกรุงวัฒนา	จ�ากัด	และบริษัท	 โซจิทซึ	คอร์ปอเรชั่น	(เดิมคือ	บริษัท	นิชโช	อิวาย	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากัด)	และบริษัท						
เซ็นทรัลกล๊าส	จ�ากัด	(ปัจจุบัน	เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท)	ประเทศญี่ปุ่น	ก่อตั้งบริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	จ�ากัด	ขึ้นเมื่อวันที่	6	มีนาคม	2516	
ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	120	ล้านบาท	ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อเดือนตุลาคม	2534	ด้วยทุนจดทะเบียน	
700	ล้านบาท	และในปี	2536	บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น	“บริษัทมหาชน”	

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	 ไทยเซ็นทรัลเคมี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	บริษัทฯมีโรงงานขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและได้
มาตรฐาน	2	แห่ง	โรงงานแห่งแรก	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ	และโรงงานแห่งที่	2	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอนครหลวง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ	850,000	เมตริกตันและ	350,000	เมตริกตัน	ตามล�าดับ	รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ	1.2	ล้านเมตริกตัน		
	 บริษัทฯ	สามารถผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยน�าเข้าจากต่างประเทศ	ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก	คือ	 ไนโตรเจน	(N),	
ฟอสฟอรัส	(P

2
O

5
),	โพแทสเซียม	(K

2
O)	และธาตุอาหารรอง	เช่น	แมกนีเซียม	(MgO),	ก�ามะถัน	(S)	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม	เช่น	โบรอน	(B)	

อีกด้วย	ซึ่งจะท�าให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี	ปริมาณและคุณภาพสูง	อนึ่ง	ปุ๋ยเคมี	 “ตราหัววัว-คันไถ”	ที่บริษัทฯ	ผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และเป็นที่นิยมแพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ	นานมากกว่า	40	ปี	การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม	จะ
ช่วยท�าให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด	อีกทั้งท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง	เพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย	และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศอีกด้วย
	 โรงงานของบริษัทฯ	ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปราการ	มีคลังสินค้าสามารถเก็บวัตถุดิบได้	100,000	 เมตริกตัน	พร้อมทั้งมีท่าเรือ					
ขนาดใหญ่ที่มีความยาว	310	เมตร	หน้าท่าลึก	8.4	เมตร	(27	ฟุต)	จากระดับน�้าทะเลต�่าสุด	สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่	20,000-25,000	เมตริกตัน		
ได้พร้อมกัน	2	ล�าและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ	6,000	เมตริกตัน	
	 ส�าหรับโรงงานที่อ�าเภอนครหลวง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้	90,000	 เมตริกตัน	 ยังมีท่าเรือที่มีความยาว									
189	เมตร	หน้าท่าลึก	5	เมตร	(16	ฟุต)	จากระดับน�้าทะเลต�่าสุดสามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด	500-2,500	เมตริกตัน	ได้พร้อมกัน	3	ล�า	ตลอดจนขนถ่าย
วัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�าเข้าต่างๆได้วันละ	4,000	เมตริกตัน	
	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ได้ผลิต	 “ปุ ๋ยพลังสอง”	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ	 ที่ทันสมัยและเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 คือ	 ขบวนการผลิตปุ ๋ย	
ครั้งละ	1	กระสอบ			
	 ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า	 ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025:2005	ซึ่งมั่นใจได้ว่า
ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี	 มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี
ส�าหรับขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร	และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย
	 ส�าหรับในขบวนการผลิต	 โรงงานพระประแดง	 ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ	(Natural	Gas)	ที่มีต้นทุนต�่าและก่อมลภาวะน้อยกว่า	ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ามัน
เตาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	พร้อมทั้งบริษัทได้ท�าการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด	4	 เมกกะวัตต์	 เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการ
ไฟฟ้านครหลวง	อีกทั้งน�าความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยซึ่งมีส่วนช่วยในการที่ลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้
พลังงานลงได้	อันมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2556	และโรงงานนครหลวงยังได้เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไอน�้า	โดยการ
ใช้ก๊าซแอลพีจีซึ่งมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ามันเตาที่ใช้อยู่เดิม
	 และส�าหรับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีทั้ง	2	แห่งของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	 ในระดับ	2	
ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนด�าเนินการเป็นระดับ	3	ในอนาคตอันใกล้นี้	โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนี้เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม	ซึ่งได้ก�าหนดไว้	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	(P

2
O

5
)	and	Potassium	(K

2
O)	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	
ton	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	meters	length,	5	meters	(16	feet)	depth	below	sea	level	which	is	capable	to	accommodate	three	500-2,500	metric	
ton	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	MW.	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	has	been	used	in	the	chemical	fertilizers’	manufacturing	process	in	order	to	save	the	cost	and	
energy,	and	to	help	reduce	global	warming	effect	since	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.

ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
Company Background and Nature of Business Operation

รายงานประจ�าปี 2558
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ในปี 2558 บริษัทมีพัฒนาการที่ส�าคัญดังนี้

การจ�าหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย
 วันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทได้ด�าเนินการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของบริษัท 3 บริษัท คือ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล            
เคมิคัล จ�ากัด (“MCIC”) บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด (“MCP”) และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด (“MCS”) ให้แก่นิติบุคคล 2 ราย ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท รายการจ�าหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทไม่เป็นผู้ถือหุ้นของ MCIC MCP และ 
MCS อีกต่อไปและสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท เมโทร แทน จ�ากัด ซึ่งบริษัทเคยถือหุ้นผ่าน  MCIC อย่างไร
ก็ตาม หลังจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนนี้แล้ว บริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 เหตุผลจาก
การจ�าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวคือ บริษัทย่อยได้แก่ MCIC MCS และ MCP มีธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทและไม่มีความเกื้อหนุนกันในเชิงธุรกิจ     
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้การจ�าหน่ายบริษัทย่อย ยังก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถ
มุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจหลักของบริษัทได้มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้กับบริษัทได้อีกด้วย
 รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจ�าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว

รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
 บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมปี 2558 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เป็นการวิเคราะห์     
ทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรกและบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จ�านวน 81 บริษัท ที่มีผลประกอบการที่แสดงก�าไร โดยใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2557 เกณฑ์การพิจารณาวัดจาก
ปัจจัย 3 ด้านด้วยกันคือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหาก�าไร และผลตอบแทนต่อการลงทุน

มาตรฐาน ISO 14001 : 2004
 ในปี 2558 โรงงานนครหลวงของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ 
และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจได้ด้วย

In 2015, the Company has significant development as follows.

Disposal of subsidiaries’ ordinary shares  
 On 1 April 2015, under the resolution of Board of Directors’ Meeting held on 25 February 2015, the Company disposed investment in 
the ordinary shares that the Company holds in the three subsidiaries: MC Industrial Chemical Company Limited (“MCIC”), MC Solvents Company 
Limited (“MCS”) and MC Plastics Company Limited (“MCP”) to the two juristic persons in the total consideration of THB 240,000,000. As a result 
of this transaction, the Company was no longer the shareholder of MCIC, MCS and MCP and indirectly disposed the investment in Central Pacific 
(Thailand) Co., Ltd. and Metro Tan Company Limited which was held by MCIC. However, the Company still have 49% direct holding in Central Pacific 
(Thailand) Co., Ltd. The reason of disposal was that the businesses of MCIC, MCS and MCP were different and lack of synergy from the Company’s 
core business. Thus, the management and the board decided to dispose the subsidiaries’ ordinary shares. In addition, such ordinary shares disposal 
allowed the Company to focus more on its own core business, and it is advantageous in term of reducing unnecessary administrative expenses of 
the Company.
 The disposal of subsidiaries’ ordinary shares was considered as a disposal of the company’s asset. In this regard, the Company had already 
disclosed the information to SET in compliance with the related rules and regulations. 

Best Public Companies Award in the Industry of Industrial Products
 The Company has been awarded as the Best Public Company for the year 2015 in the industry sector by Money & Banking Magazine. The 
award is business analysis of the listed companies in SET which have the highest Market Capitalization in 300 ranking and 81 listed companies in 
MAI which show profitable performance by using the SET’s information as of the end of 2014. The award is determined by three factors: size of the 
firm, ratio of profitability, and return of investment.

ISO 14001 : 2004 Standards
 In 2015, the Company’s NKL Plant was certified ISO 14001 : 2004 Standards (Environmental Management System) which is most trusted 
by organizations worldwide for managing resources and environment as well as developing business in  the mean  time. The Standards mainly 
emphasized on polluted prevention and green environment in order to reducing any environmental affects including reduction of production costs. 

พัฒนาการที่ส�าคัญ
Significant Development
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จุดส�ำคัญทำงกำรเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย
Financial Highlights of Thai Central Chemical PCL. and Subsidiaries

(หน่วย:	1,000	บาท)	/	(Unit:	1,000	Baht)

2558 / 2015 2557 / 2014 2556 / 2013

จัดประเภทใหม่/ 
Reclassified

รายได้จากการขายและบริการ	/	Sales	and	Services 12,601,034	 14,917,659	 22,365,617	

รายได้รวม	/	Total	Revenues 12,875,015	 15,083,149	 22,524,797	

กำาไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น	/	Gross	Profit	(Loss) 2,201,250	 2,809,689	 3,828,164	

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	/	Net	Profit	(loss) 1,391,112	 1,983,854	 2,277,684	

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	/	Net	Profit	attributable	to	owners	of	the	parent 1,364,793	 1,956,964	 2,251,625	

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม	/	Total	Comprehensive	Income	 1,393,285	 1,980,144	 2,281,766	

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
/	Total	Comprehensive	Income	attributable	to	owners	of	the	parent

1,367,024	 1,954,198	 2,254,412	

กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)	/	Profit	(Loss)	Per	Share	(Baht) 2.33	 3.35	 3.86	

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	**	/	Dividend	Per	Share	(Baht)	** 2.30	 2.20	 1.40	

สินทรัพย์รวม	/	Total	Assets 9,600,722	 12,360,088	 11,621,482	

หนี้สินรวม	/	Total	Liabilities 1,294,717	 3,828,056	 3,765,225	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	/	Shareholders'	Equity 8,306,005	 8,532,032	 7,856,257	

ส่วนของบริษัทใหญ่	/	Equity	attributions	to	owners	of	the	parent	 8,221,753	 8,199,571	 7,531,744	

มูลค่าหุ้น	(บาท)	/	Per	Value	(Baht) 3.00	 3.00	 3.00	

จำานวนหุ้น	(พันหุ้น)	/	Number	of		Shares	(Thousand	Shares) 584,714	 584,714	 584,714	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	/	Book	Value	Per	Share	(Baht) 14.06	 14.02	 12.88	

รำยได้รวม / Total Revenues

2557/2014 2557/2014 2557/2014

5,000,000 500,000 3,000,000

10,000,000 1,000,000 6,000,000

15,000,000 1,500,000 9,000,000

20,000,000 2,000,000 12,000,000

25,000,000 2,500,000 15,000,000

0 0 0

22,524,797	 2,254,412	

15,083,149	

1,954,198	

12,875,015	 1,367,024	

2558/2015 2558/2015 2558/20152556/2013 2556/2013 2556/2013

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / 
Total Comprehensive Income attrible to owners of the parent

สินทรัพย์รวม / Total Assets

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2556-2558
Financial Highlights 2013-2015 Comparison

11,621,482	
12,360,088	

9,600,722	

หมายเหตุ	 :	 *	 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี	ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทรียล	เคมิคัล	จำากัด,											
	 	 	 	 บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	และ	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	ในวันที่	1	เมษายน	2558	และมีการจัดประเภทใหม่ในปี	2557
				 	 **	เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
Remark	 :		*	 Thai	Central	Chemical	PCL.	disposed	investment	in	the	ordinary	shares	of	3	subsidiaries,	which	are	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	
	 	 	 	 MC	Solvents	Co.,	Ltd.	and	MC	Plastics	Co.,	Ltd.		on	April	1,	2015	and	reclassified	in	the	year	2014.	 	 	 	 	
	 	 	 **	Dividend	Per	Share	paid	on	previous	year	operation.	

รายงานประจ�าปี 2558
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รำยงำนสรุปอัตรำส่วนงบกำรเงินของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical PCL. and Subsidiaries

สำาหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	/	For	The	Year	Ended	December	31,	2015

2558 / 2015 2557 / 2014 2556 / 2013

อัตราส่วนสภาพคล่อง	/	Liquidity	Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง	/	Current	Ratio เท่า	/	Times 6.99 2.85 	2.68	

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	/	Quick	Ratio เท่า	/	Times 5.41 2.01 	2.04	

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	/	Receivable	Turnover รอบ	/	Times 10.34 11.07 	11.36	

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	/	Collection	Period วัน	/	Days 35 33 	32	

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	/	Inventory	Turnover รอบ	/	Times 4.72 7.37 	6.78	

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	/	Inventory	Turnover	Period วัน	/	Days 76 49 	53	

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	/	Account	Payable	Turnover รอบ	/	Times 12.67 9.43 	15.86	

ระยะเวลาชำาระหนี้	/	Payment	Period วัน	/	Days 28.41 38 	23	

เงินหมุนเวียน	/	Cash	Cycle วัน	/	Days 82.73 43  62 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร	/	Profitability	Ratios

อัตรากำาไรขั้นต้น	/	Gross	Profit	Ratios % 17.47 14.78 	17.12	

อัตรากำาไรสุทธิ	/	Net	Profit	Ratios % 10.6 9.15 	10.01	

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	/	Return	on	Equity % 16.62 24.21 	33.09	

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	/	Efficiency	Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	/	Return	on	Total	Assets % 12.43 16.54 	20.70	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	/	Return	on	Fixed	Assets % 104.63 151.94 	144.57	

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม	/	Total	Assets	Turnover รอบ	/	Times 1.17 1.81 	2.07	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	/	Financial	Policy	Ratios

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	/	Debt	to	Equity	Ratio เท่า	/	Times 0.16 0.45 	0.50	

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย	/	Interest	Coverage เท่า	/	Times 1,067.03 54.69 	61.32	

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	/	Dividend	Payout	Ratio % 68.72 56.48 	56.11	

 

หมายเหตุ	:			*		บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี	ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทรียล	เคมิคัล	จำากัด,	
	 	 	 	 บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	และ	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	ในวันที่	1	เมษายน	2558	 	 	 	 	
Remark	:				*			Thai	Central	Chemical	PCL.	disposed	investment	in	the	ordinary	shares	of	3	subsidiaries,	which	are	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	
	 	 	 	 MC	Solvents	Co.,	Ltd.	and	MC	Plastics	Co.,	Ltd.		on	April	1,	2015.	 	 	 	 	 	 	
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โครงสร้างรายได้และการถือหุ้น 
Structure of Revenue and Shareholding 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	/	as	of	December	31,	2015

(หน่วย	:		ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

Company

ก่อตั้งแมื่อ

Established

ประเภทกิจกำร

Type of Business

% กำรถือหุน้

Shareholding

ทุนจด

ทะเบียน

Registered

Capital

เรียกช�ำระ

Capital

Paid Up

2558/2015 2557/2014 2556/2013

รำยได้
Revenue

%
รำยได้

Revenue
%

รำยได้
Revenue

%

บรษิทั	ไทยเซน็ทรลัเคม	ีจำากดั	(มหาชน)

Thai	Central	Chemical	PCL.

6	มนีาคม	2516

March	6,	1973

ปุ๋ยเคมี

Chemical	Fertilizer

- 1,754	 1,754	 12,500.69	 96.37	 14,648.94	 96.86	 15,945.30	 96.63	

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiaries and Associated Companies)

1 บริษัท	เอ็มซี	อะโกร-เคมิคัล	จำากัด

MC	Agro-Chemicals	Co.,	Ltd.

22	มกราคม	2531

January	22,	1988

โรงงานผสมและบรรจุ

Repacking	and	

Formulating

99.99 50	 	50	 349.13	 2.69 350.23	 	2.32	 426.71	 2.59	

2 บริษัท	เอ็น.ไอ.เอ็ม.	จำากัด

N.I.M.	Co.,	Ltd.

14	กมุภาพนัธ์	2517

February	14,	1974

คลังสินค้าเคมีเหลว

Chemical	Tank	Yard

51.00 125	 	125	 120.02	 0.93	 123.30	 	0.82	 128.70	 0.78	

3 บรษิทั	เซน็ทราปิค	(ประเทศไทย)	จำากดั

Central	Pacific	(Thailand)	Co.,	Ltd.	

16	มกราคม	2518

January	16,	1975

ซื้อขาย

Trading

**49.00 200	 	200	 1.09	 0.01	 1.31	 	0.01	 1.40	 0.01	

รวม

Total	Revenue
12,970.93	 100.00	 15,123.78	 100.00	 16,502.11	 100.00	

หมายเหตุ	 :	*	 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี	ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	3	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทรียล	เคมิคัล	จำากัด,	บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	และ												

		 	 	 บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	ในวันที่	1	เมษายน	2558

	 	 **	จากการจำาหน่าย	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทรียล	เคมิคัล	จำากัด	ทำาให้	บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี	สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม	25.50%	ในวันที่	1	เมษายน	2558

Remark	 :	*	Thai	Central	Chemical	PCL.	disposed	investment	in	the	ordinary	shares	of	3	subsidiaries,	which	are	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	MC	Solvents	Co.,	Ltd.	

	 	 	 and	MC	Plastics	Co.,	Ltd.	on	April	1,	2015.

													**	As	disposing	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.	,	Thai	Central	Chemical	PCL.	lost	the	indirect	shareholding	in	the	company	for	25.50%	on	April	1,	2015.

รายงานประจ�าปี 2558
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ภาพรวมธุรกิจ   
	 บริษัทฯขอรายงานผลก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม	 จ�านวน	1,365	ล้านบาทและผลก�าไรต่อหุ้น	2.33	บาท	ส�าหรับ			
ผลการด�าเนินงานในรอบบัญชี	2558	ระหว่าง	1	มกราคม	2558	ถึง	31	ธันวาคม	2558	เปรียบเทียบกับผลก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,957	ล้าน
บาทและผลก�าไรต่อหุ้น	3.35	บาท	ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบบัญชี	2557	ระหว่าง	1	มกราคม	2557	ถึง	31	ธันวาคม	2557	ซึ่งผลประกอบการปี	
2558	ลดลงจากปีก่อนหน้า	592	ล้านบาทหรือร้อยละ	30	

นโยบายทางบัญชี
	 บริษัทฯใช้การปิดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฎิทิน	และการน�าเสนองบการเงินเป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทฯปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัด
มูลค่าตามราคาทุนเดิม	 โดยมีนโยบายทางบัญชีที่ส�าคัญคือ	มีการรับรู้รายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว	 ส่วนสินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่าราคาทุนค�านวนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า
หนัก			

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
	 บริษัท	 ไทยเซ็นทรัลเคมี	 จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้น�าเข้า	ผลิต	และจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีเป็นธุรกิจหลักร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยอีก	2	บริษัท	ซึ่งประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร	บริการให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลวที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	ดังนั้นจากนี้ฝ่ายจัดการจึงขอแยกวิเคราะห์ธุรกิจออกเป็น	2	ส่วนคือ	ธุรกิจหลัก	(ปุ๋ยเคมี)	และธุรกิจจากบริษัทย่อย		

	 •	ธุรกิจหลัก	(ปุ๋ยเคมี)
	 ปี	2558	นับเป็นปีที่ธุรกิจ	น�าเข้า	ผลิต	และจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความยากล�าบากจากปัจจัยลบภายนอกที่เข้ามากระทบการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	กล่าวคือ	
	 1)	ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ก่อให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องจากปี	2557	ท�าให้ประเทศไทยประสบปัญหาปัญหาภัย
แล้งซึ่งท�าให้มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร	ต่อมารัฐบาลได้ประกาศงดจ่ายน�้าเพ่ือใช้ในการท�านาปรังเน่ืองจากปริมาณน�้าท่ีกักเก็บในเขื่อนไม่
เพียงพอ	ท�าให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจึงลดลงตามไปด้วย	
	 2)	 รายได้ของเกษตรกรลดลงจากราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีตกต�่าต่อเนื่อง	(โดยเฉพาะข้าวและยางพารา)	ส่งผลให้เกษตรกรมีก�าลังซื้อ
ปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิต	2558/59	ลดลงเกษตกรจึงระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย	ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีหรือหันไปใช้วิธีการบ�ารุงดินแบบอื่นที่มี
ราคาถูกลงและคุณภาพลดลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน	
	 3)	ราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนกดดันการด�าเนินงาน	แม้ว่าอุปทานวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในตลาดโลกจะมีมากขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นก�าลังการผลิตท�าให้ราคาวัตถุดิบลดลง	แต่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนตัวจาก	33	บาทต่อดอลลาร์ในช่วงต้นปี	 และ
อ่อนค่าเป็น	36	บาทในเดือนธันวาคม	2558	ท�าให้ต้นทุนการน�าเข้าวัตถุดิบไม่ลดลง	 จากภาวะนี้ท�าให้ตัวแทนขายชะลอค�าสั่งซื้อสินค้าและลดการเก็บ	
สต็อกสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงท�าให้บริษัทฯขายสินค้าได้ยากขึ้น	

     •	ธุรกิจจากบริษัทย่อย	
	 ปี	2558	บรษิทัฯได้จ�าหน่ายหุน้ทีถ่อืครองใน	บรษิทั	เอม็ซ	ีอนิดสัเทยีล	เคมคิลั	จ�ากดั,	บรษิทั	เอม็ซ	ีพลาสตกิ	จ�ากดั	และ	บรษิทั	เอม็ซ	ีโซลเว้นท์	
จ�ากดั	ออกไปและจัดประเภทงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมของปี	2557	 ใหม่	 จึงท�าให้รายได้ของบริษัทย่อยคงเหลือไว้เพียง	บริษัท	 เอ็มซี	
อะโกร-เคมิเคล	 จ�ากัด	ที่น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร	 บริการผสม-บรรจุ	 ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร	และ
บริษัท	 เอ็น.ไอ.เอ็ม.	 จ�ากัด	ที่ด�าเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลวเพ่ือให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลวท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป		
ซึ่งรายได้ของบริษัทย่อยทั้งสองในปี	2558	นี้มีสัดส่วนเพียง	 ร้อยละ	3.6	 จากรายได้รวมท้ังหมด	(รายได้จากปุ๋ยเคมีร้อยละ	96.4)	 ซ่ึงเป็นสัดส่วน								
ที่น้อยมาก	
    
นโยบาย-กลยุทธ์และเป้าหมาย 
	 บริษัทฯยึดมั่นนโยบายหลักของบริษัทฯน่ันคือการรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานสูงพร้อมท้ังบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณ
ที่เหมาะสม	นอกจากน้ัน	บริษัทฯยังให้ความส�าคัญในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	 เพราะบริษัทฯ	 เชื่อมั่น
ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน	(Sustainable	Growth)	 ส�าหรับธุรกิจปุ๋ย	 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี
ของประเทศไทยในปี	2558	ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากปัญหาภัยแล้งและก�าลังการซื้อท่ีลดลง	 แต่อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารฯได้ปรับแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์	อาทิเช่น	 เพิ่มปริมาณการส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรักษารายได้	ตลอดจนการเลือกใช้สื่อโฆษณา-
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาตลาด	ซึ่งตลอดปี	2558	ฝ่ายบริหารฯพยายามสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ	เพื่อให้ได้รับผลประกอบการที่ดีและมีผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
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ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร  

 1.ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำน 
	 งบการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2558	 เปรียบเทียบกับงบการกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

 

 2.รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

หมายเหตุ	:	รายได้จากการขายและบริการสำาหรับปี	2557	มีการจัดประเภทใหม่โดยไม่รวมรายได้จากบริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทียล	เคมิคัล	จำากัด,	
บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	และ	บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	ที่มีการจำาหน่ายหุ้นในปี	2558	

หน่วย	:	ล้านบาท
ปี เปลี่ยนแปลง

2557 2558 %

รายได้จากการขายและบริการ 14,918	 12,601	 (16)

ต้นทุนขายและบริการ (12,108) (10,400) (14)

กำาไรขั้นต้น 2,810	 2,201	 (22)

รวมรายได้อื่น 165	 274	 66 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,975	 2,475	 (17)

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (624) (702) 13	

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,351	 1,773	 (25)

ต้นทุนทางการเงิน (23) (16) (31)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 2,328	 1,757	 (25)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (376) (364) (3)

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการดำาเนินงานที่ยกเลิก 32	 (2) -

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นๆ (4) 2 -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 1,980	 1,393	 (30)

กำาไร	-	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,957	 1,365	 (30)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม	-	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,954	 1,367	 (30)
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 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
	 สำาหรับปี	2558	บริษัทฯสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ยเคมีท้ังสิน	12,142	ล้านบาท	ลดลง	2,316	ล้านบาทหรือร้อยละ	16	จากปีก่อน	
(14,458	ล้านบาท)	สาเหตุที่รายได้จากการขายลดลงเกิดจาก	2	สาเหตุสำาคัญคือ	1)	ปริมาณการส่งมอบสินค้าท่ีลดลงจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีใน
ประเทศไทยที่น้อยลงมากจากปัญหาภัยแล้งและปริมาณนำ้าเพื่อการเพาะปลูกในระบบชลประทานไม่เพียงพอ	 	2)	การปรับราคาขายลดลงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการตลาด	กำาลังการซ้ือในประเทศ	ต้นทุนการนำาเข้าวัตถุดิบ	และการลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรภาย
ใต้การกำากับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์	 จากสาเหตุท้ังสองท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น	ฝ่ายบริหารฯพยายามสุดความสามารถที่จะประคับ
ประครองส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ลดลงในขณะเดียวกันกับการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นท่ามกลางสถานการณ์
ทางการตลาดที่เปราะบางในปี	2558	

 

	 ปุ๋ยเคมีที่บริษัทฯจำาหน่ายแบ่งออกเป็น	2	ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทฯเอง	กับแบบนำาเข้า-บรรจุ	บริษัทฯ
สามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด	8,990	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนหน้า	2,055	ล้านบาทหรือร้อยละ	18.6	ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯมีราย
ได้จากการขายปุ๋ยเคมีนำาเข้า-บรรจุ	3,152	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนหน้า	262	ล้านบาทหรือร้อยละ	7.7	
 

 • รำยได้รวมจำกบริษัทย่อย 
	 รายได้จากบริษัทย่อยในปี	2558	 น้ันมาจากการจำาหน่ายสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรและบริการคลังเคมีอุตสาหกรรม
ชนิดเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	ซึ่งในปี	2558	นี้บริษัทย่อยสามารถสร้างรายได้	459	ล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ	459	ล้านบาท								
ในปี	2557	

 3.ต้นทุนขำยและบริกำร 
	 บริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการสำาหรับปี	2558	จำานวน	10,400	ล้านบาท	ลดลง	1,708	ล้านบาทหรือร้อยละ14	จากปีก่อน	(12,108	ล้าน
บาท)	ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายปรับตัวลดลงตามการอ่อนตัวลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกจากปี	2555	 เรื่อยมาและมีเสถียรภาพทรงตัวตลอด
ไตรมาสที่	1-3	ของปี	2558	และอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้าย	 ในขณะท่ีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยมาทำาให้
ต้นทุนในการนำาเข้าวัตถุดิบลดลงไม่มากนัก	ในขณะที่ต้นทุนการผันแปรอื่นๆ	เช่น	ราคาพลังงาน	และ	ค่าขนส่ง	ลดลงจากราคานำ้ามันดิบตามตลาดโลก
อ่อนตัวลงช่วยให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ีลดลงมาได้	 จากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นทำาให้ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายตลอดปี	
2558	ลดลง
 

 4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
	 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น	702	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	78	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13	 จากปีก่อน	(624	ล้านบาท)									
จากสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้	
	 •	 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	ฝ่ายบริหารฯจำาเป็นต้องใช้การส่งเสริมการขายท่ีมากข้ึนท่ามกลางสถานการณ์ทางการ
ตลาดที่อ่อนไหว	เพื่อดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าเพื่อสร้างรายได้และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด	ตลอดจนเพิ่มการขายในตลาดใหม่ๆ
เช่นการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้น		
	 •	 การปันส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ของโรงงานเป็นค่าใช่จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากปี	2558	ความต้องการปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดลดลงส่งผลให้
บริษัทฯผลิตปุ๋ยเคมีแบบปั้นเม็ดน้อยลง	จึงทำาให้ต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายโรงงานบางส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร	ทำาให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้น

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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หน่วย
ปี เปลี่ยนแปลง

2557 2558 %

กำาไรขั้นต้น	(ล้านบาท) 2,810	 2,201	 (22)

กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท) 1,957 1,365 (30)

กำาไรต่อหุ้น	(บาท) 3.35	 2.33	 (30)

 5. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร 

	 ในปี	2558	บริษัทฯมีกำาไรขั้นต้น	2,201	ล้านบาท	ลดลง	609	
ล้านบาทจากปีก่อน	(2,810	ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	22	มูลค่ากำาไรขั้นต้น
ที่ลดลงมากจากปริมาณขายที่ลดลงซ่ึงมีสาเหตุจากปริมาณนำ้าที่ไม่เพียงพอ
ต่อเพื่อการเกษตร	และกำาลังการซื้อของเกษตรกรลดลง	 ในขณะที่บริษัทฯ								
มีอัตรากำาไรขั้นต้นสำาหรับปี	2558	 ร้อยละ	17.5	 มากกว่าที่ปี	2557	ที่
ทำาได้ร้อยละ	14.8	(หมายเหตุ:	 อัตราส่วนทางการเงินปี	2554-2557	
รวม	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทียล	เคมิคัล	จำากัด,	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	
และ	บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	ที่มีการจำาหน่ายหุ้นในปี	2558)

	 สำาหรับกำาไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี		2558	บริษัทฯมีกำาไร	1,365	ล้านบาท	ลดลง	592	ล้านบาทจากปีก่อน	(1,957	ล้านบาท)										
คิดเป็นร้อยละ	30	กำาไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ลดลงมามากนั้นเกิดจากรายได้และกำาไรข้ันต้นท่ีลดลงมามาก	ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จาก	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนั้นสิ้นสุดลงในช่วงต้นปี	2558	จึงทำาให้อัตราภาษีเงินได้เทียบกับ
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี	2558	สูงกว่าปีที่ผ่านมา	ทำาให้ผลกำาไรต่อหุ้นลดลงจาก	3.35	ในปี	2557	มาเป็น	2.33	บาทต่อหุ้นในปี	2558	ลดลง	
1.02	บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ	30
	 (หมายเหตุ:	อัตราส่วนกำาไรสุทธิ	เพิ่มขึ้น	จาก	9.2	ในปี	2557	เป็น	10.6	ในปี	2558	นั้นเป็นผลมาจาก	อัตราส่วนทางการเงินปี	2554	-2557	
รวม	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทียล	เคมิคัล	จำากัด,	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	และ	บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	ที่มีการจำาหน่ายหุ้นในปี	2558)

ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ROE)	 สำาหรับปี	2558	 เท่ากับ	16.6	 เท่า				
น้อยกว่าปี	2557	ที่ทำาได้	24.2	เท่า	ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม	(ROA)	 แสดงในปี	2558	 เท่ากับ	12.4	 เท่าน้อยกว่าปี	2557	 ท่ีทำาได้	
16.5	 เท่า	แม้ว่าอัตราผลตอบแทนทั้งสองนี้จะปรับตัวลดลงตามปัจจัยลบจาก
ภายนอกที่เข้ามากระทบธุรกิจ	 แต่ฝ่ายบริหารฯพยายามสุดความสามารถท่ี
จะรักษาความสามารถในการหากำาไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ใน
การดำาเนินงานการให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 (หมายเหตุ:	อัตราส่วนทางการเงินปี	2554-2557	รวม	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทียล	เคมิคัล	จำากัด,	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	และ	บริษัท	
เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด	ที่มีการจำาหน่ายหุ้นในปี	2558)
 

รำยกำร
31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558

 ล้ำนบำท ร้อยละของสินทรัพย์รวม  ล้ำนบำท ร้อยละของสินทรัพย์รวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,038	 81	 7,096	 74	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	2,322	 19 	2,505	 26 

รวมสินทรัพย์ 12,360 100 9,601 100 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	3,525	 29 	1,015	 10	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	303	 2 	280	 3	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	8,532	 69 	8,306	 87	

รวมหนี้สินและส่วน  12,360 100  9,601 100 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 1. ภำพรวมฐำนะทำงกำรเงิน
	 ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน
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 2.ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	9,601	ล้านบาท	ลดลง	2,759	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22.3	จากสิ้นปีก่อนโดยมีราย
ละเอียดประกอบดังนี้	

 

	 (หมายเหตุ:	งบแสดงฐานะการเงินปี	2557	รวม	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทียล	เคมิคัล	จำากัด,	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	และ	บริษัท	เอ็มซี	
โซลเว้นท์	จำากัด	ที่มีการจำาหน่ายหุ้นในปี	2558)
	 •	บริษัทฯมีเงินสดสิ้นปีลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ	10		ขณะที่สินค้าคงเหลือสิ้นปีลดลงร้อยละ	46	หรือคิดเป็น	1,320	ล้าน
บาทนั้นมาจากการดำาเนินนโยบายรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับตำ่าแต่ต้องเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพื่อความสามารถในการ
แข่งขัน	จึงปรับการจัดวัตถุดิบซ้ือให้ยืดหยุ่นตามความต้องการของตลาด	และบริหารสินค้าคงคลังโดยลดปริมาณการจัดซื้อสินค้าระหว่างทางเมื่อสิ้น
สุดปี	2558	 โดยคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงได้	800	ล้านบาท	สำาหรับส่วนที่เหลือนั้นมากจากมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปที่ลดลงจากการจำาหน่ายหุ้นบริษัทย่อยในปี	
2558	จึงไม่ถูกนำามารวมคำานวณ						
	 •	บริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิสิ้นปี	2558	เท่ากับ	666	ล้านบาทลดลง	1,105	ล้านบาทจากปีก่อน	(1,771	ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	62	
สาเหตุของยอดลูกหนี้การค้าลดลงมากนี้มาจาก	การจำาหน่ายหุ้นบริษัทย่อยซึ่งดำาเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไปที่มีจำานวนลูกหนี้จำานวนมาก		จึงทำาให้ยอดลูก
หนี้การค้าลดลงมาก	ประกอบกับปริมาณการขายปุ๋ยเคมีในช่วงนอกฤดู	(พฤศจิกายน	และ	 ธันวาคม	2558)	นั้นมีพื่นที่ในการทำานาปรังลดลงมากจาก
การที่รัฐบาลประกาศงดจ่ายนำ้าจากเขื่อนเพ่ือการเพาะปลูกจึงทำาให้มีคำาสั่งซื้อสินค้าน้อยลง	ปริมาณลูกหนี้การค้าสิ้นสุด	31	 ธันวาคม	2558	จึงลดลง
ตามไปด้วย	ในขณะที่บริษัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	35	วัน	เพิ่มขึ้น	2	วันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	และจากตารางรายละเอียดลูกหนี้การค้าจำานวน	
701	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้จะสูญจำานวน	35	ล้านบาทซึ่งครอบคลุมลูกหนี้ค้างชำาระเกินกว่า	12	เดือนขึ้นไปที่
มีจำานวน	22	ล้านบาท	

รำยกำร
31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 เปลี่ยนแปลง

 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท %
เงินสด 	5,160	 	4,662	 (10)

ลูกหนี้การค้า 	1,771	  666 (62)

สินค้าคงเหลือ 	2,865	 	1,545	 (46)

สินทรัพย์ 	12,360	 	9,601	 (22)

ระยะเวลำค้ำงช�ำระ
2557 2558

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

บริษัทอื่น

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 	1,220	 66 	613	 88

เกินกำาหนดชำาระ	-	น้อยกว่า	หรือถึง	3	เดือน 	557	 30 	59	 8

เกินกำาหนดชำาระ	-	มากกว่า	3	เดือน	ถึง	6	เดือน 6 0 0	 0

เกินกำาหนดชำาระ	-	มากกว่า	6	เดือน	ถึง	12	เดือน 1 0 7	 1

เกินกำาหนดชำาระ	-	มากกว่า	12	เดือน  61 3  22 3

รวมลูกหนี้บริษัทอื่น  1,845 99  701 100

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 	10	 1 	0	 	0	

เกินกำาหนดชำาระ	-	น้อยกว่าหรือถึง	3	เดือน 	-			 	-			 	-			 	-			

รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  10 1  0 0

รวมลูกหนี้กำรค้ำ  1,855 100  701 100

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (83) (4) (35) (5)

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 	1,771	 96  666 95

จ�ำนวนรำยของลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระ 2,907 รำย 421 รำย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

รายงานประจ�าปี 2558
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 • เงินลงทุน ค่ำควำมนิยม และกำรด้อยค่ำ
	 บริษัทฯมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ	ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า	ซึ่งบริษัทฯได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม
สำาหรับค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่	
30	 เมษายน	2547	เรื่อง	ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่	 	11	มกราคม	2559	และวันที่	6	
มกราคม	2558	ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดังกล่าว	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558	และวันที่	22	ธันวาคม	2557	ตามลำาดับ	โดยวิธีคำานวณ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด	(Discounted	Cash	Flow	Approach)	มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี

 3.หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
	 •	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	1,295	ล้านบาทลดลง	2,533	ล้านบาทหรือร้อยละ	66	จากสิ้นปี	2557	เนื่องจาก
ปี	2557	มีหนี้สินที่เกิดจากบริษัทย่อยท่ีจำาหน่ายหุ้นในปี	2558	ขณะที่ธุรกิจหลัก	(ปุ๋ยเคมี)	ใช้เงินสดจากการดำาเนินงานในการดำาเนินธุรกิจโดยไม่มีการ
กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อการดำาเนินงาน	
	 •	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	8,306	ล้านบาทลดลง	226	ล้านบาทหรือร้อยละ	2.6	จากสิ้นปี	2557	อันเป็น
ผลมาจากกำาไรสะสม-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมลดลง	

 4.สภำพคล่องและควำมพอเพียงของเงินทุน
 

	 บริษัทฯมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก	 โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ	 เพิ่มข้ึนจาก	2.85	 เท่า	ณ	สิ้นปี	2557	 เป็น	6.99	 เท่า									
ณ	สิ้นปี	2558	 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วนั้นเพิ่มข้ึนจาก	2.01	 เท่า	 เป็น	5.41	 เท่า	สาเหตุท่ีทำาให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากนั้นเกิดจากบริษัทฯจำาหน่ายหุ้นบริษัทย่อย	3	บริษัทที่เป็นกิจการซื้อมา-ขายไป	ที่มีสินค้าคลังและหนี้สิน
หมุนเวียนมาก	ทำาให้เมื่อรวมคำานวณในงบการเงินรวมอัตราส่วนสภาพคล่องจึงน้อยกว่าปี	2558	ขณะเดียวกันบริษัทฯสามารถบริหารปริมาณสินค้า
คลังสิ้นปี	2558	(ในส่วนธุรกิจหลัก)	ได้ดีขึ้นเป็นผลให้ทั้งอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
		 ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานนั้น	สำาหรับปี	2558	มีจำานวน	1,660	ล้านบาทเพิ่มข้ึน	3	ล้านบาทจากปีก่อน	
(1,657	ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	0.2	ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปี	2558	มีจำานวน	1,682	ล้านบาทเพิ่มขึ้น	504	ล้านบาทจาก
ปีก่อน	(1,178	ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	43	
	 ในส่วนแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนนั้น	บริษัทฯมีนโยบายใช้เงินทุนของบริษัทฯในการประกอบ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	บริหารและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำาเนินงานให้น้อยที่สุด	โดยปี	2558	บริษัทฯมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ลดลงจาก	1,402	ล้านในปี	2557	เป็น	22	ล้านในปี	2558	ลดลง	1,380	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ98	เนื่องจากการจำาหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยในปี	
2558	ซึ่งในปี	2557	บริษัทย่อยเหล่านี้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบซึ่งไม่ถูกนำามาคำานวนในงบการเงินปี	2558				
	 ในส่วนรายจ่ายในกิจกรรมลงทุนปี	2558	นั้น	บริษัทฯ	มีการจ่ายการลงทุนใน	ค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ทั้งสิ้น	336ล้านบาท	โดยค่าใช้จ่าย
หลักใช้ไปเพื่อการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานเพื่อการส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น				
 

 5. ภำระผูกพันด้ำนหนี้สินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล
	 5.1	บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เป็นจำานวนเงิน		96.23	ล้านบาท	และ	19.27	ล้าน
บาท	ตามลำาดับ
	 5.2	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารสำานักงาน	คลังสินค้า	ยานพาหนะและอุปกรณ์สำานักงานตาม
สัญญาเช่าดำาเนินงาน	ซึ่งเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดังต่อไปนี้
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558
บำท

2557
บำท

2558
บำท

2557
บำท

ภายใน	1	ปี 19,105,482 31,711,776 19,105,482 18,939,632

1	-	5	ปี 		9,625,621 34,327,244 		9,625,621 21,459,598

รวม 28,731,103 66,039,020 28,731,103 40,399,230

	 5.3	บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือคำ้าประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เป็นจำานวนเงิน	8.66	ล้านบาท	และ	
21.19	ล้านบาท	ตามลำาดับ	และบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือคำ้าประกันเป็นจำานวนเงิน	0.18	ล้านบาท	และ	194.02	
ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ตามลำาดับ
	 5.4	บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำานวนเงินประมาณ	93.93	ล้านบาท	(2.58	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และ	
0.01	ล้านยูโร)	และ	237.45	ล้านบาท	(6.91	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และ	0.16	ล้านปอนด์)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ตามลำาดับ
	 บริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำานวนเงินประมาณ	3.42	ล้านบาท	(0.09	ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)	และ	24.44	ล้านบาท	(0.74	ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ตามลำาดับ
	 5.5	สัญญาที่สำาคัญ
	 5.5.1	สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่น	 โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำาปีในอัตราปีละ	50,000	
ดอลลาร์สหรัฐ	สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้	1	ปี	และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี	จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนาที่จะไม่ต่อสัญญา	ทั้งนี้
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
	 5.5.2	สัญญาที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
บริษัทได้ทำาสัญญา	Energy	Performance	Contract	(EPC)	กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทจะได้รับคำาปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้าน
การประหยัดพลังงาน	และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในแต่ละเดือน	ซึ่งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที่ประหยัดได้ตาม
สัญญา	Energy	Performance	Contract

 แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 2559
	 สำาหรับแนวโน้มและสถานการณ์ปี	2559	ฝ่ายบริหารฯมองว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง	การลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมีผลต่อ
การส่งออกของไทยอย่างมาก	ขณะที่การขึ้นอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐอเมริกาจะเป็นปัจจัยกดดันอัตราแลกเปลี่ยนท่ีทำาให้เงินบาทอ่อนค่าลงซ่ึงจะส่ง
ผลกระทบต่อการนำาเข้าวัตถุดิบของบริษัทฯ	ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ	 	ฝ่ายบริหารฯมองว่านโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภูมิภาค	และจะส่งผลดีต่อกำาลังซื้อและความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี	อย่างไรก็ดี	ฝ่ายบริหารฯขอวิเคราะห์ปัจจัยสำาคัญๆที่มีผลต่อการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯในปี	2559	ไว้ดังต่อไปนี้	

 1. ปัญหำภัยแล้ง
	 ปี	2558	 เป็นปีที่บริษัทฯประสบปัญหาจากความต้องการปุ๋ยที่ลดลงจากปัญหาการขาดแคลนนำ้าเพื่อการเกษตร	 ไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนตก
ทิ้งช่วงและปริมาณฝนที่ลดลง	ประกอบกับรัฐบาลงดจ่ายนำ้าจากเขื่อนเพื่อทำาการเพาะปลูก	ฝ่ายบริหารฯหวังว่าปัญหาเหล่านี้จะลดลงในปี	2559	 โดย
ปรากฏการณ์เอลนีโญ่น่าจะหมดลงในช่วงครึ่งปีหลัง	และหากปริมาณนำ้าเพื่อการเพาะปลูกเพียงพอความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีจะอยู่ในระดับปรกติจะส่งผล
ต่อปริมาณการขายของบริษัทในปี	2559	อย่างมีนัยสำาคัญ						

  2. รำคำสินค้ำเกษตรและก�ำลังกำรซื้อของเกษตรกร 
	 รายได้ของเกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรลดลงทำาให้กำาลังซื้อและการลงทุนปัจจัยการผลิตในฤดูกาลใหม่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง	 โดย
เฉพาะข้าวและยางพารา	ซึ่งฝ่ายบริหารฯหวังว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนในมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษรตรตกตำ่าและหาตลาดใหม่ๆให้เกษตรกรเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กำาลังซื้อกลับคืนและมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจการเกษตรมากขึ้น	ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีตลอดปี	2559	เพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย	อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารจะติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด

 3. รำคำวัตถุดิบและอัตรำแลกเปลี่ยน 
	 ราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก	บริษัทฯคาดการณ์ว่าตลาดวัตถุดิบปุ๋ยเคมีปี	2559	ว่าจะใกล้เคียงกับปี	2558	
และวัตถุดิบบางชนิดอาจมีปรับตัวลดลงเล็กน้อย	แต่อย่างไรก็ตามการอ่อนตัวของค่าเงินเงินบาททำาให้ต้นทุนการนำาเข้าวัตถุดิบอาจเพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ	จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรับมือกับภาวะผันผวนของราคาวัตถุดิบและพร้อมท่ีจะหยืดหยุน	ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์และะความต้องการของตลาดเพื่อสร้างผลกำาไรกลับไปยังผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด	

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
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	 เพ่ือให้เตรียมความพร้อมของบริษัทฯให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆทางธุรกิจที่จะเข้ามากระทบการดำาเนินงานในปี	2559	ฝ่าย
บริหารขอกำาหนดแนวนโยบายในการดำาเนินงาน	ดังต่อไปนี้	
		 •	สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเกษตรกร
	 •	รักษาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานสูง		
	 •	 วางแผนและติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด	 ยือหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการจัดหาวัตถุดิบและปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด		
	 •	ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดตุ้นทุน
	 •	พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคง	
	 •	ไม่เก็งกำาไรจากการปรับเปลี่ยนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน	
	 สุดท้ายนี้	 ฝ่ายบริหารฯยืนยันว่าจะมุ่งมั่นบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดำารงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นตลอดไป		
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Business Overview  
	 The	Company	would	like	to	report	that	the	operational	result	of	the	Consolidated	Financial	Statement	of	2015	during	1	January	
2015	to	31	December	2015	showed	Profit	Attributable	to	Owners	of	the	parent	Baht	1,365	million	and	Earnings	per	Share	at	2.33	Baht.	
It	decreased	by	Baht	592	million	or	30%	comparing	to	the	operational	result	of	2014	during	1	January	2014	to	31	December	2014	which	
showed	Profit	Attributable	to	Owner	of	the	parent	at	Baht	1,957	million	and	Earnings	per	Share	at	3.35	Baht.

Accounting Policies
	 The	Company’s	financial	closing	year	is	of	the	period	from	1	January	until	31	December	of	every	year.	The	financial	statements	
have	been	prepared	in	accordance	with	Thai	Accounting	Standard	No.	1	(Revised	2012)	and	the	Regulation	of	the	Stock	Exchange	of	
Thailand.	The	financial	statements	have	been	prepared	under	the	measurement	basis	of	historical	cost.	The	significant	accounting	policies	
is	to	recognize	revenue	from	sales	when	the	Company	has	transferred	to	the	buyer	the	significant	risks	and	rewards	of	ownership	of	the	
goods.	For	inventories,	it	is	stated	at	the	lower	of	cost	or	net	realizable	value.	Cost	is	determined	on	a	weighted	average	method.

Business Segment Information
	 Thai	Central	Chemical	Public	Company	Limited’s	main	business	is	to	import,	manufacture	and	distribute	various	chemical	
fertilizers.	The	Company’s	2	subsidiaries	main	business	are	to	import	and	distribute	pesticide	and	finished	product	which	used	in	agriculture,	
to	provide	tank	rental	and	terminal	operation	for	the	storage	of	liquid	chemicals	mostly	the	raw	materials	for	use	in	various	industries.	Thus,	
business	segment	shall	be	analyzed	in	2	parts:	the	core	business	(chemical	fertilizers)	and	the	subsidiaries’	business.
 

 • Core Business (Chemical fertilizers)
	 There	were	lots	of	external	factors	affecting	the	Company’s	business	in	2015	as	follows.
	 1)	The	continuing	drought	crisis	in	Southeast	Asia	caused	by	El	Nino	since	2014.	Thailand	was	affected	by	having	insufficiency	
of	water	volume	and	water	in	dam	for	agriculture.	Furthermore,	the	government	announced	to	cease	off-season	cultivation	in	some	areas.	
Thus,	the	cultivation	area	decreased,	and	the	demand	of	chemical	fertilizer	also	decreased	in	consequence.	
	 2)	Farmers	have	lower	income	due	to	the	continuing	fallen	price	of	agricultural	products	(especially	rice	and	para	rubber).	
It	resulted	to	farmers	to	have	lower	purchasing	power	for	investing	in	the	cultivation	season	of	2015/16.	In	addition,	under	such	difficulties,	
farmers	tended	to	spend	in	more	careful	manner,	for	instance,	farmers	decreased	the	consumption	of	chemical	fertilizers	or	used	other	type	
of	soil	improvement	which	were	cheaper	but	lower	quality	for	costs	saving.
	 3)	The	raw	material	prices	and	currency	exchange	were	changed	in	inverse.	Although	the	supply	of	raw	material	in	the	world	
market	increased	causing	the	prices	to	be	lower,	Thai	Baht	was	weaken	against	US	Dollar	from	THB	33	at	the	early	of	2015	to	THB	36	in	
December	2015	causing	the	import	costs	to	be	unchanged.	Under	the	circumstance,	lots	of	dealers	were	holding	the	purchase	order	and	
carefully	decreased	to	stock	the	inventory	to	prevent	risks,	thus	it	was	more	difficult	to	sell	the	products.	

 • The Subsidiaries’ Business
	 The	Company	sold	its	shares	in	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	MC	Plastics	Co.,	Ltd.,	and	MC	Solvents	Co.,	Ltd.,	out	in	2015,	
and	reclassified	the	operational	result	of	the	Consolidated	Financial	Statement	of	2014.	Therefore,	the	Company’s	income	derived	from	the	
subsidiaries	was	only	from	MC	Agro-Chemicals	Co.,	Ltd.,	whose	main	business	is	to	import	and	distribute	pesticide	and	finished	product	
which	used	in	agriculture,		and	N.I.M.	Co.,	Ltd.,	whose	main	business	is	to	provide	tank	rental	and	terminal	operation	for	the	storage	of	liquid	
chemicals	which	used	in	various	industries.	The	income	of	the	two	subsidiaries	in	2015	was	only	3.6%	of	the	total	income	(income	from	the	
sale	of	chemical	fertilizers	was	96.4%)	which	was	insignificant.	
   
Policy, Strategy and Goal 
	 The	Company	adheres	to	the	main	policies	which	are	high	quality	of	product	and	efficient	inventory	management.	In	addition,	the	
Company	attaches	importance	to	principle	of	Corporate	Social	Responsibility	as	the	Company	believes	that	living	happily	together	within	the	
society	leads	to	sustainable	growth.	As	focusing	on	fertilizer	business,	the	demand	of	chemical	fertilizers	in	2015	declined	when	comparing	
with	2014	due	to	the	drought	and	the	decrease	of	purchasing	power.	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.	Through	the	whole	year	of	2015,	the	Company	has	endeavored	at	the	best	effort	in	
administrating	the	business	to	achieve	the	best	performance	and	the	highest	return	for	all	shareholders.		

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Results of Operations

 1. Overview of the Operation
	 Statement	of	Profit	or	Loss	and	Other	Comprehensive	Income	as	of	December	31,	2015	compares	with	the	Statement	of	Profit	
or	Loss	and	Other	Comprehensive	Income	as	of	December	31,	2014
 

Unit : Million Baht
Year Change

2014 2015 %

Revenues	from	sales	and	services 14,918	 12,601	 (16)

Cost	of	Goods	Sold	and	services (12,108) (10,400) (14)

Gross	Profit 2,810	 2,201	 (22)

Other	Income 165	 274	 66 

Profit	Before	Expense 2,975	 2,475	 (17)

Selling	and	Administration	Expenses (624) (702) 13	

Profit	Before	Financial	Cost	and	Tax 2,351	 1,773	 (25)

Financial	Cost (23) (16) (31)

Profit	Before	Income	Tax 2,328	 1,757	 (25)

Income	Tax	Expense (376) (364) (3)

Profit	(loss)	for	the	year	from	discontinued	operations 32	 (2) -

Other	Comprehensive	Income	(Loss) (4) 2 -

Total	Comprehensive	Income 1,980	 1,393	 (30)

Profit	Attributable	to	Owners	of	the	parent 1,957	 1,365	 (30)

Total	Comprehensive	Income	Attributable	to	Owner	of	the	parent 1,954	 1,367	 (30)

 2. Revenues from Sales and Services

 

 
	 Remark	:	Income	from	Net	Sales	of	2014	was	adjusted	by	excluding	the	income	from	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,											
MC	Plastic	Co.,	Ltd.,	and	MC	Solvents	Co.,	Ltd.,	which	the	Company	sold	its	shares	in	those	companies	out	in	2015.
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 • Core Business (Chemical Fertilizers)
	 In	2015,	the	Company	generated	income	from	sales	of	chemical	fertilizers	in	total	of	Baht	12,142	million	decreasing	by	Baht	
2,316	million	or	16%	from	2014	(Baht	14,458	million).	There	were	2	major	reasons	for	the	decrease	of	income	from	sales:	1)	the	decline	
delivery	of	chemical	fertilizer	due	to	less	demand	affected	from	the	drought	and	insufficiency	of	water	volume	in	irrigation	systems.	2)	the	
adjustment	of	sale	prices	to	be	aligned	with	the	market	situation,	purchasing	power	of	farmers,	raw	material	import	costs,	and	reduction	of	
sale	prices	under	the	policy	to	support	farmers	governed	by	Department	of	Internal	Trade,	Ministry	of	Commerce.	As	the	aforementioned,	
under	such	a	fragile	market	condition	in	2015,	the	Company	strived	to	maintain	the	market	and	the	competitiveness	in	the	market	in	order	
to	achieve	the	highest	return	for	the	shareholders.		
    
 

 

  

 
 

	 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	Baht	8,990	million	decreasing	by	Baht	
2,054	million	or	18.6%	from	2014,	while	the	income	from	selling	the	Imported-Pack	fertilizers	was	in	the	amount	of	Baht	3,152	million	
decreasing	by	Baht	262	million	or	7.7%	from	2014.

 • Income from the Subsidiaries’ Business 
	 In	2015,	income	from	the	Subsidiaries’	business	was	from	selling	technical	pesticide	and	finished	product	which	used	in											
agriculture	and	servicing	tank	rental	and	terminal	operation	for	the	storage	of	liquid	chemicals	used	in	various	industries,	which	was	in	the	
amount	of	Baht	459	million	which	unchanged	comparing	to	Baht	459	million	of	2014.	

  3. Cost of Goods Sold and Services
	 Cost	of	Goods	Sold	in	2015	showed	at	Baht	10,400	million	decreasing	by	Baht	1,708	million	Baht	or	14%	from	2014	(Baht	12,108	
million).	The	overall	of	Cost	of	Goods	sold	had	gradually	decreased	since	2012	due	to	the	decrease	of	raw	material	prices	in	the	world	
market.	It	kept	maintaining	throughout	the	first	to	third	quarter	of	2015,	and	decreased	again	during	the	last	quarter	of	2015.	However,	
Baht	currency	was	weaken	against	US	Dollar	since	May	2015	onward;	thus	the	raw	material	import	costs	was	maintain	at	the	same	level.	
Nevertheless,	for	other	costs	such	as	energy	and	transportation,	they	also	decreased	due	to	the	decline	of	crude	oil	in	the	world	market;	it	is	
supported	the	Company	to	control	the	Costs	of	Goods	Sold	in	the	appropriate	level.	In	conclusion,	the	Cost	of	Goods	Sold	was	decreased	
in	the	overall	of	2015.
     

 4. Selling and Administration Expenses
	 The	Company	bore	the	Selling	and	Administration	Expenses	at	Baht	702	million	increasing	by	Baht	78	million	or	13%	from	2014	
(Baht	624	million),	which	resulted	from	the	following	reasons:		
	 •	Increasing	of	the	advertising	and	promoting	expenses.	The	Company’s	management	boosted	such	expenses	in	following	to	
the	market	situation	for	attracting	and	assuring	the	consumers’	confidence	in	order	to	gain	the	sale	volume	and	secure	the	market	shares	
including	expanding	the	new	market	i.e.	export	to	the	neighboring	countries.	
	 •	Allocating	the	fixed	costs	of	the	plants	to	be	as	the	Administration	Expenses	because	the	production	quantity	of	compound	
fertilizer	reduced	to	follow	demand	of	compound	fertilizers	in	2015.	Thus	the	Company	moved	some	of	the	factory	expenses	to	be	as	the	
Administration	Expenses	causing	the	expenses	to	be	higher.
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 5. Profitability  Analysis 

 

Unit
Year Change

2014 2015 %

Gross	Profit	(Million	Baht) 2,810	 2,201	 (22)
Profit	Attributable	to	Owners	of	the	parent 1,957 1,365 (30)
Earning	Per	Share	(Baht) 3.35	 2.33	 (30)

 In	2015,	The	Company’s	Gross	Profit	showed	at	Baht	
2,201	million	decreasing	by	Baht	609	million	or	22%	from	2014	
(Baht	2,810	million).	The	decrease	of	Gross	Profit	was	resulted	
from	decline	of	sales	volume,	which	cause	from	the	insufficiency	
of	water	volume	for	agriculture	and	the	decrease	of	farmers’				
purchasing	power.	On	the	other	hand,	the	Gross	Profit	Ratio	
of	2015	was	17.5%,	which	was	bigger	than	2014	that	showed	
14.8%.
	 (Remark:	the	ratio	of	2011-2014	included	MC												
Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	MC	Plastic	Co.,	Ltd.	and	MC						
Solvents	Co.,	Ltd.,	which	the	Company	sold	its	shares	out	in	
2015)

	 For	Profit	Attributable	to	Owners	of	the	parent	of	2015,	the	Company	earned	at	Baht	1,365	million	decreasing	by	Baht	592	million	
or	30%	from	2014	(Baht	1,957	million).	The	great	decrease	of	the	Profit	was	caused	by	the	great	decrease	of	Revenue	from	sales	and	
Gross	Profit.	Furthermore,	the	BOI	tax	privilege	under	the	Co	-	Generation	Project	was	expired	on	the	early	of	2015,	thus	the	corporate	
tax	rate	compare	with	the	profit	before	income	tax	expense	for	2015	was	higher	from	the	previous	year.	In	this	regard,	the	profit	per	share	
decreased	from	3.35	Baht	of	2014	to	2.33	Baht	in	2015	decreasing	by	1.02	Baht	per	share	or	30%.
	 (Remark:	Net	profit	ratio	that	increased	from	9.15	in	2014	to	10.62	in	2015	was	resulted	from	the	financial	ratio	of	2011-2014	
that	included	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	MC	Plastic	Co.,	Ltd.,	and	MC	Solvents	Co.,	Ltd.,	which	the	Company	sold	its	shares	out	in	
2015.)

The	Return	on	Equity	(ROE)	ratio	of	2015	was	16.6,	which	was	less	
than	the	24.2	ratio	of	2014.	The	Return	on	Asset	(ROA)	ratio	of	2015	
was	12.4,	which	was	less	than	the	16.5	ratio	of	2014.	Even	both	ratios	
were	decreased	by	the	affect	of	the	external	factors,	but	the	Company	
endeavored	to	maintain	the	capability	to	make	profit	for	shareholders	and	
substantially	operate	the	business	for	the	best	performance	by	utilizing	all	
existing assets.  

Description
December 31, 2014 December 31, 2015

 Million Baht Percentage to Total Assets  Million Baht Percentage to Total Assets
Current	Assets 10,038	 81	 7,096	 74	

Non-current	Assets 	2,322	 19 	2,505	 26 

Total Assets 12,360 100 9,601 100 

Current	Liabilities 	3,525	 29 	1,015	 10	

Non-current	Liabilities 	303	 2 	280	 3	

Shareholders'	Equity 	8,532	 69 	8,306	 87	

Total Liabilities and Shareholders' Equity  12,360 100  9,601 100 

	 (Remark:	The	ratio	in	year	2011-2014	included	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	MC	Plastic	Co.,	Ltd.,	and	MC	Solvents	Co.,	Ltd.,		
which	the	Company	sold	its	shares	out	in	2015.)

Analysis of Liquidity and Capital Resources
 1. Overview of Financial Statement
    Note	to	Statement	of	Financial	Position
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 2. Assets
	 As	of	31	December	2015,	the	Company’s	Total	Asset	showed	at	Baht	9,601	million	decreasing	by	Baht	2,759	million	or	22.3%,	
from	the	end	of	2014,	details	as	shown	in	the	below	table:-
 

Description
December 31, 2014 December 31, 2015 Change

 Million Baht  Million Baht %

Cash	on	Hand 	5,160	 	4,662	 (10)

Accounts	Receivable 	1,771	  666 (62)

Inventories 	2,865	 	1,545	 (46)

Assets 	12,360	 	9,601	 (22)

	 (Remark:	The	ratio	in	year	2011-2014	included	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.,	MC	Plastic	Co.,	Ltd.,	and	MC	Solvents	Co.,	Ltd.,	
which	the	Company	sold	its	shares	out	in	2015.)
	 •	Cash	on	hand	was	lower	than	2014	by	10%,	while	Inventory	decreased	by	Baht	1,320	million	or	46%.	Because	of,	the										
Company	concentrates	on	the	policy	to	keep	the	inventory	at	the	low	level,	but	it	would	still	be	sufficient	for	the	market	demands	for							
maintaining	the	competitiveness	in	the	market.	In	this	regard,	the	Company	managed	the	procurement	in	flexible	under	the	market	demands,	
and	the	inventory	by	decreasing	the	procurement	of	goods	in	transit	at	the	end	of	2015,	which	it	decreased	in	the	amount	of	Baht	800	
million.	Furthermore,	the	decrease	was	caused	by	the	lower	value	of	finished	product	incurred	from	the	sale	of	subsidiaries’	shares	in	2015,	
thus	it	was	excluded	from	the	calculation.
	 •	The	Company	had	Accounts	Receivable	at	Baht	666	million	decreasing	by	Baht	1,105	million	or	62%	from	2014	(Baht	1,771	
million).	The	dramatic	decrease	was	resulted	from	the	sale	of	subsidiaries’	shares,	which	the	subsidiaries	had	many	customers.	In	addition,	
the	sale	of	chemical	fertilizers	during	the	off-season	cultivation	(November	and	December	2015)	also	decreased	which	caused	from	the	
significant	decrease	of	off-season	cultivation	as	the	government	limited	the	supply	of	water	for	cultivation.	Thus	the	Accounts	Receivable	as	
of	31	December	2015	was	lower.	While	the	Company’s	Collection	Period	was	at	the	average	of	35	days	increasing	by	2	days	from	2014.	
The	total	Account	Receivable	as	shown	in	the	table	was	701	Million	Baht	as	of	31	December	2015.	The	allowance	for	doubtful	accounts	
was	set	at	Baht	35	million,	which	would	cover	the	Accounts	Receivable	that	overdue	more	than	12	months	as	showed	at	Baht	22	million.

Accounts Receivable
2014 2015

Million ฿ % Million ฿ %

Other companies

Current 	1,220	 66 	613	 88

Overdue	-	less	than	or	up	to	3	months 	557	 30 	59	 8

Overdue	-	more	than	3	months	up	to	6	months 6 0 0	 0

Overdue	-	more	than	6	months	up	to	12	months 1 0 7	 1

Overdue	-	more	than	12	months  61 3  22 3

Total - Other companies  1,845 99  701 100

Related companies

Current 	10	 1 	0	 	0	

Overdue	-	less	than	or	up	to	3	months 	-			 	-			 	-			 	-			

Total - Related companies  10 1  0 0

Total trade accounts receivable  1,855 100  701 100

Less	Allowance	for	doubtful	accounts (83) (4) (35) (5)

Trade	accounts	receivable	-	net 	1,771	 96  666 95

Number of trade accounts receivable 2,907  421  
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 • Investments Goodwill and Amortization 
	 The	main	intangible	asset	is	Right	for	use	of	trademarks	.The	Company	engaged	an	independent	appraiser	to	determine	the	fair	
value	of	the	right	to	use	the	trademarks	referred	to	above	in	accordance	with	the	Notification	of	the	Stock	Exchange	Commission	dated	30	
April	2004	regarding	the	opinion	for	accounting	treatment	for	intangible	assets.	According	to	the	reports	of	the	independent	appraiser	dated	
11	January	2016,	and	6	January	2015,	the	appraisal	values	of	the	fair	value	of	such	right	as	of	30	December	2015	and	22	December	2014,	
respectively,	by	using	the	Discounted	Cash	Flow	Approach	were	higher	than	the	carrying	values.

 3.Liabilities and Equity 
	 •	On	31	December	2015,	the	Company	had	Total	Liabilities	at	Baht	1,295	million	decreasing	by	Baht	2,533	million	or	66%	from	
the	end	of	2014.	The	decrease	was	because	the	Company	had	no	liabilities	of	the	subsidiaries	as	the	Company	sold	its	subsidiaries’	shares	
out	in	2015.	Furthermore,	the	Company’s	core	business	(chemical	fertilizers)	was	operated	by	the	operational	cash	without	any	short-term	
borrowings.
				 •	On	31	December	2015,	the	Company	had	Total	Equity	at	Baht	8,306	million	decreasing	by	Baht	226	million	or	2.6%	from	the	
end	of	2014	due	to	the	decrease	of	retained	earnings	on	non-controlling	interests.	

 4. Liquidity

	 The	Company’s	Liquidity	was	considered	to	be	very	well.	The	Current	Ratio	was	increased	from	2.85	at	the	end	of	2014	to	6.99	
at	the	end	of	2015;	the	Quick	Ratio	was	increased	from	2.01	at	the	end	of	2014	to	5.41	at	the	end	of	2015.	The	great	increase	was	resulted	
from	the	Company	sold	the	three	subsidiaries’	shares	out,	which	such	subsidiaries	operated	the	business	in	trading	and	having	a	great	
number	of	inventories	and	a	great	deal	of	current	liabilities,	thus	the	current	and	quick	ration	before	the	sale	was	lower	than	after	the	sale	
in	2015.	In	the	mean	time,	the	Company	was	able	to	manage	the	inventories	at	the	end	of	2015	(in	part	of	core	business)	in	better	manner,	
which	it	significantly	escalated	the	Current	and	Quick	Ratio.				
	 The	Net	Cash	Flow	provided	by	operating	activities	of	2015	was	Baht	1,660	million	increasing	by	Baht	3	million	or	0.2%	from	2014	
(Baht	1,657	million),	while	the	Net	Cash	Flow	used	in	financing	activities	in	2015	was	Baht	1,682	million	increasing	by	Baht	504	million	or	
43	%	from	2014	(Baht	1,178	million).	
	 For	the	financing	source	and	activities	and	the	suitability	of	finance	structure,	the	Company’s	policy	is	to	spend	the	investments	
for	business	operation	effectively	by	managing	the	borrowing	for	business	operation	to	be	at	the	least.	In	2015,	the	Company	had	bank	
overdrafts	and	short-term	borrowings	from	financial	institutions	decreasing	from	Baht	1,402	million	in	2014	to	Baht	22	million	in	2015,		
decreased	by	Baht	1,380	million	or	98%	because	the	Company	sold	its	subsidiaries’	share	out	in	2015.	Thus	the	borrowings	of	such						
subsidiaries	were	excluded	from	financial	statement	in	2015.
	 For	the	investing	activities	in	2015,	the	Company	invested	on	property,	plant	and	equipment	in	the	total	amount	of	Baht	336				
million.	The	major	investment	was	for	improving	the	plants’	logistic	system	in	order	to	deliver	the	products	much	faster	and	more	effective.

 5. Commitment And Contingent Liabilities And Off Balance Sheet
	 5.1	The	Company	had	capital	commitment	for	capital	expenditure	as	at	31	December	2015	and	2014	of	Baht	96.23	million	and	
Baht	19.27	million,	respectively.
	 5.2	As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	leased	office	buildings,	warehouse,	vehicles	and	
office	equipment	under	operating	lease	agreements.	The	future	lease	payments	are	summarized	as	follows:
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Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial  Statements

2015
Baht

2014
Baht

2015
Baht

2014
Baht

Within	1	year 19,105,482 31,711,776 19,105,482 18,939,632

1	-	5	years 		9,625,621 34,327,244 		9,625,621 21,459,598

Total 28,731,103 66,039,020 28,731,103 40,399,230

	 5.3	The	Company	had	commitments	with	banks	for	letters	of	guarantee	issued	as	at	31	December	2015	and	2014	of	Baht	8.66	
million	and	Baht	21.19	million,	respectively.	Certain	subsidiaries	had	commitment	with	banks	for	letters	of	guarantee	issued	in	the	amount	
of	Baht	0.18	million	and	Baht	194.02	million	as	at	31	December	2015	and	2014,	respectively.	
	 5.4	The	Company	had	commitment	with	bank	regarding	the	outstanding	letters	of	credit	amounting	to	Baht	93.93	million	(USD	
2.58	million	and	EUR	0.01	million)	and	Baht	237.45	million	(USD	6.91	million	and	GBP	0.16	million)	as	at	31	December	2015	and	2014,	
respectively.
	 Certain	subsidiaries	had	commitments	with	banks	regarding	the	outstanding	letters	of	credit	amounting	to	Baht	3.42	million	(USD	
0.09	million)	and	Baht	24.44	million	(USD	0.74	million)	as	at	31	December	2015	and	2014,	respectively.
	 5.5	Significant	Agreements
	 5.5.1	Technical	assistance	agreement	
The	Company	had	a	technical	assistance	agreement	with	a	company	in	Japan.	The	Company	was	obligated	to	pay	a	basic	retaining	fee	of	
USD	50,000	per	annum.	The	agreement	was	in	effect	for	a	period	of	one	year	and	is	automatically	renewed	on	a	yearly	basis	unless	either	
party	expresses	its	intention	not	to	renew	the	agreement	by	written	notice	to	other	party	at	least	three	months	before	the	expiring	date.
	 5.5.2	Energy	performance	agreement	
The	Company	entered	into	Energy	Performance	Contract	(EPC)	with	a	company.	The	Company	would	be	advised	to	improve	the												
efficiency	of	energy	saving	and	had	to	pay	monthly	advisory	fees	based	on	percentage	of	the	electricity	power	saving	value	in	each	month	
as	specified	in	the	agreement.	The	period	of	payment	started	when	the	cogeneration	project	was	complete	and	would	pay	some	saving	
amount	according	to	Energy	Performance	Contract.
 

 Economic & Business Forecast 2016 
	 For	tendency	and	situation	of	2016,	the	Management	views	that	the	world	economy	would	still	be	in	fragile	condition.	In	addition,	
the	lower	growth	of	Chinese	economy	would	significantly	affect	the	export	of	Thailand.	While	the	increase	of	interest	rate	in	U.S.	would	
continuously	weaken	Baht	currency,	and	this	would	also	affect	the	Company’s	import	of	raw	materials.	For	domestic	factor,	it	is	viewed	that	
the	government	policy	to	support	farmers	and	stimulate	local	economy	would	recover	farmers	purchasing	power	and	accordingly	improve	
demand	of	chemical	fertilizer.	In	this	regards	the	Management	would	like	to	analyze	the	factors	that	can	impact	our	future	operation	as	
follows.

 1. Drought Crisis
	 In	2015,	the	Company	operation	was	affected	from	the	decrease	of	chemical	fertilizer	demands	as	there	was	insufficiency	of	
water	for	agriculture	because	of	the	delay	and	the	lower	of	rainfall;	furthermore,	the	government	also	suspended	the	water	supply	from	
dams	for	the	agriculture.	The	Management	anticipates	that	this	difficult	situation	would	get	better	in	2016	as	El	Nino	should	be	last	around	
the	middle	of	year.	It	is	viewed	that	if	the	water	supply	is	sufficient	for	agriculture,	the	chemical	fertilizer	demand	should	go	back	to	normal,	
which	shall	significantly	affect	to	the	Company’s	sale	in	2016.	

 2. Agricultural Product Prices and Purchasing Power of Farmers
	 The	farmers’	income	decreases	because	of	the	decline	of	agricultural	product	prices	(especially	rice	and	para	rubber),	thus	farmers’							
purchasing	and	investing	power	for	the	new	cultivation	also	decrease	as	well.	The	Management	expects	that	the	government	shall	have	
the	clear	measure	to	solve	the	decline	of	agricultural	product	prices	including	find	the	new	market	for	increasing	farmers’	income	and											
putting	fund	into	the	economical	system	of	agriculture,	which	would	increase	the	chemical	fertilizer	demands	in	2016.	The	Management	
shall	monitor	and	evaluate	the	situation	closely.	
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 3. Raw Material Prices and Currency  
	 The	raw	material	prices	would	change	following	the	demand	and	supply	in	the	world	market.	It	is	forecasted	that	the	raw	material	
market	in	2016	would	be	nearly	the	same	as	in	2015;	in	addition,	some	of	raw	materials	should	be	lower	in	price.	However,	the	weak	of	
Baht	currency	would	increase	the	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	in	2016,	the	Company	lays	down	the	administration	
direction	as	follows:
	 •	Creates	customers	and	farmers’	satisfaction.
	 •	Keeps	high	standard	and	quality	of	our	product.
	 •	Keeps	monitoring	the	market	carefully	and	obtaining	the	market	demand	as	accurate	as	possible.	And,	flexibly	changes	
production	and	procurement	plan	according	to	the	market	demand	from	time	to	time	and	always	keep	the	inventory	at	the	most	
appropriate	level.
	 •	Controls	and	plan	for	all	expenses	effectively	for	lowering	costs.
	 •	Keeps	developing	better	manufacturing	process	and	productivity	improvement.
	 •	Manages	risks	by	never	speculating	on	raw	material	prices	and	foreign	currency.
							 In	conclusion,	the	Company	adheres	to	operate	and	manage	the	Company’s	business	to	grow	constantly	for	the	best	benefit	of	
the	shareholders.		
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ภำวะเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2558
 ในปี	2558	เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ	โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	2.8	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยได้รับ
แรงหนุนจากการเพิ่มข้ึนของการใช้จ่ายภาครัฐและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	อย่างไรก็ดีการส่งออกมีการหดตัวร้อยละ	5.8	และผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงอย่างมาก	กว่าร้อยละ	4.2	จากปี	2557	ในปี	2558	มีปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก	2	ประการด้วยกัน	ได้แก่	การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและการผกผันของนโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจัยทั้งสองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยด้วย	
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนส่งผลทางด้านลบแก่ไทยไม่ต่างจากประเทศอื่นในอาเซียน	 ซึ่งก็ทำาให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ผลผลิตทางการเกษตร	เช่น	ยางพาราซบเซาลง	นอกจากนี้	แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทำาให้ค่าเงินในกลุ่มประเทศเอเชีย
อ่อนค่าลงซึ่งก็รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงกว่าร้อยละ	10	ด้วย	
	 ปัญหาที่ร้ายแรงของเศรษฐกิจไทยในปี	2558	สำาหรับบริษัทแล้วคือการตกตำ่าของภาคเกษตรกรรมซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยแล้งและการที่ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมีราคาตกตำ่าลง	ผลผลิตทางการเกษตรของไทยในปี	2558	ลดลงร้อยละ	4.2	ต่างกับปี	2557	ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.7	สำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้คาดการณ์ไว้ว่าผลผลิตข้าวนาปีของปี	2558	จะน้อยกว่าปี	2557	ประมาณร้อยละ	15	การลดลงของพ้ืนที่
ทางการเกษตรเนื่องจากปริมาณฝนน้อยทำาให้ความต้องการใช้ปุ๋ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้	 การที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกตำ่ายังทำาให้กำาลัง
ซื้อของเกษตรกรยังอยู่ในระดับตำ่าตลอดทั้งปีส่งผลต่อเนื่องไปถึงการลดลงของความต้องการใช้ปุ๋ยด้วย

อุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีปี พ.ศ. 2558 
	 บริษัทประเมินว่าในปี	พ.ศ.	2558	ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรของไทยโดยรวมมีประมาณ	4.6	ล้านตัน	ลดลงจากความต้องการใช้ปุ๋ย
เคมีในปีที่ผ่านมาร้อยละ	14	สาเหตุหลักของการลดลงได้แก่	การเพาะปลูกพืชที่สำาคัญลดลงเนื่องจากภัยแล้งรุนแรงและจากกำาลังซื้อของเกษตรกรที่ลดลง	
ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรโดยมีแนวโน้มจะเลือกใช้ปุ๋ยที่มีราคาถูกเช่นปุ๋ยเชิงเดี่ยวแทนที่จะเลือกใช้ปุ๋ยผสม	NPK
	 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว	 สมาคมอุตสาหกรรมปุ๋ยได้ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมราคาปุ๋ยของ
รัฐบาลตลอดทั้งปี	ทำาให้ราคาจำาหน่ายปุ๋ยของบริษัทมีราคาตำ่ากว่าปีที่ผ่านมา
	 อย่างไรก็ดี	 จากการที่วัตถุดิบในการผลิตในตลาดระหว่างประเทศปุ๋ยเช่น	ยูเรีย	ฟอสเฟต	และโปแทส	มีสถานการณ์คงที่ตามแนวโน้มการลดลง
ของราคาสินค้า	Commodity	เนื่องจากมีจำานวนผู้ผลิตระหว่างประเทศมากขึ้น	การลดลงของราคาดังกล่าวเป็นประโยชน์คือสามารถชดเชยการอ่อนค่าของ
เงินบาทไทยสำาหรับอุตสาหกรรมปุ๋ยในประเทศไทย

ภำพรวมของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2559
	 ตลาดการเงินระหว่างประเทศยังคงอ่อนไหวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศสหรัฐอเมริกาและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน	
รวมถึงความตึงเตรียดทางการเมืองในตะวันออกกลางและรัสเซียซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก	 มีการคาดเดาว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัว
อย่างช้าๆ	 โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ประโยชน์จากการตกตำ่าของราคานำ้ามันดิบ	อย่างไรก็ดี	 อาจเกิดผลกระทบทางลบหากการปฏิรูปเศรษฐกิจในจีน									
ไม่ประสบความสำาเร็จ	และกำาลังการผลิตที่มากเกินในจีนอาจจะก่อให้เกิดความกดดันของภาวะเงินฝืด
	 ในประเทศไทย	การอุปโภคบริโภคโดยภาคเอกชนจะไม่ฟื้นตัวในเร็วๆนี้	 เนื่องจากหนี้ครัวเรือนมีจำานวนสูงและการตกตำ่าของภาคเกษตรกรรม	
ปัจจัยที่จะเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยได้แก่การใช้จ่ายของรัฐบาลโดยเน้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มการลงทุนระหว่างประเทศ
ให้มากขึ้น	 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาลโดยช่วยเหลือเกษตรกรและวิสาหกิจขยาดย่อมซึ่งจะช่วยสร้างการอุปโภคบริโภคระดับชาต	ิ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยจะเติบโตขึ้นร้อยละ	3.3	ในปี	2559

อุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีปี พ.ศ. 2559
	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าภาคการเกษตรของไทยจะโตขึ้นร้อยละ	2.5-3.5	จากปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ดี	ปี	2559	 เริ่มต้นด้วยการ
เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งน้อยเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะข้าวนาปรังเนื่องจากปริมาณนำ้าในอ่างเก็บนำ้าต่างๆอยู่ในขั้นวิกฤต	 รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย
ควบคุมผลผลิตข้าวในปี	2559	ให้อยู่ที่	27	ล้านตัน	ซึ่งลดลงร้อยละ	10	จากปีที่ผ่านมา	จากการที่ข้าวในสต๊อกของรัฐบาลมีจำานวนมากแสดงให้เห็นว่า	ราคา
ข้าวจะไม่สูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้และรายได้ของชาวนาก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน	บริษัทประเมินว่าความต้องการปุ๋ยสำาหรับพืชใช้นำ้าน้อยเช่น				
ผลไม้	และผัก	จะเพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ความต้องการใช้ปุ๋ยโดยรวมในปี	2559	จะลดลงประมาณร้อยละ	10	จากปีที่ผ่านมา
	 จากที่ได้กล่าวมา	การแข่งขันในอุตสาหกรรมปุ๋ยจะสูงขึ้นและราคาจำาหน่ายปุ๋ยจะถูกกดดันให้ตำ่าลงตลอดทั้งปี
	 สำาหรับวัตถุดิบ	 บริษัทคาดว่าตลาดระหว่างประเทศจะอยู่ในภาวะสมดุลโดยมีกำาลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น	 เงินบาทจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ								
เงินดอลล่าห์สหรัฐซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบริษัทในแง่ของต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
Status of Industry and Competition

รายงานประจ�าปี 2558
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Economic Review of 2015
	 Thailand	economy	continued	its	gradual	recovery	in	2015	to	record	2.8%	growth	of	GDP.	It	was	mainly	driven	by	increased	
government	expenditure	and	thriving	tourism	industry,	while	exports	contracted	by	5.8%	and	production	in	the	agriculture	sector	dropped	
significantly	by	4.2%	from	2014.		In	2015	two	major	issues	of	global	economy	were	slowdown	of	Chinese	economy	and	turnaround	of	the	U.S.	
monetary	policy,	which	both	affected	the	economy	of	Thailand.	As	like	the	other	leading	countries	in	ASEAN,	deceleration	of	the	economy	of	
China	made	negative	impact	to	Thailand	as	well	with	sluggish	exports	of	both	industrial	products	and	agricultural	products	like	natural	rubber.															
The	prediction	of	interest	hike	by	the	U.S.	caused	weakening	currencies	in	Asian	countries	including	Thai	Baht,	which	decreased	against	U.S.	
dollars	by	10%	through	the	year.
	 Most	serious	problem	of	the	Thailand	economy	in	2015	for	the	Company	was	slump	of	agriculture	brought	by	drought	and	depressed	
prices	of	agricultural	products.	The	output	of	agriculture	industry	in	Thailand	declined	by	4.2%	in	2015,	which	is	contrary	from	0.7%	growth	in	
2014.	It	is	estimated	by	the	Office	of	Agricultural	Economics	of	the	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	that	rice	production	in	the	main	
season	of	2015	was	15%	less	than	that	of	2014.	The	decrease	of	cultivation	area	because	of	shortage	of	rainfall	made	demand	of	fertilizer	
less	than	last	year.	Moreover	with	depressed	prices	of	agricultural	products	the	farmer	purchasing	power	remained	very	weak	through	the	year,	
which	also	curved	demand	of	fertilizer.

Fertilizer Industry in 2015
	 The	Company	estimates	total	demand	of	chemical	fertilizer	in	2015	was	approximately	4.6	million	tons,	about	14%	less	than	demand	
in	2014.	The	decrease	of	demand	was	caused	mainly	by	decrease	of	cultivation	of	major	crops	because	of	severe	drought,	and	by	poor	
purchasing	power	of	the	farmers.		These	factors	also	affected	farmers’	choice	of	fertilizer	to	prefer	cheap	ones	like	single	fertilizers	to	high	
quality	compound	NPK.
	 Under	such	situation	the	fertilizer	industry	cooperated	with	the	government	to	support	farmers	by	following	the	government	initiatives	
of	controlling	prices	through	the	year,	which	made	the	Company’s	selling	prices	kept	lower	than	the	last	year.
	 On	the	other	hand,	as	to	fertilizer	raw	materials	like	urea,	phosphates,	and	potash	international	market	stayed	stable	with	relatively	
lower	commodity	prices	due	to	increasing	capacities	of	global	supplies.	This	benefit	of	lower	prices	was	off-set	by	decreasing	of	Thai	Baht	for	
the	fertilizer	industry	in	Thailand.

2016 Economy Outlook
	 The	international	financial	market	has	been	in	sensitive	mood	for	the	U.S.	hiked	interest	rates	and	the	Chinese	struggling	economy.		
And	growing	of	geopolitical	tension	in	the	Middle	East	and	Russia	increases	uncertainty	of	global	economy.	It	is	anticipated	that	the	global	
economy	will	keep	gradual	recovering	lead	by	the	developed	countries	enjoying	the	benefits	of	low	prices	of	crude	oil,	whilst	it	may	suffer	
negative	effects	if	structural	reform	of	the	Chinese	economy	would	fail	and	overcapacity	of	China	would	cause	pressure	of	deflation.
	 In	Thailand	consumption	by	private	sector	would	not	recover	soon	due	to	high	level	of	household	debt	and	slump	of	the	agriculture	
sector.	The	major	encouraging	factors	for	the	Thai	economy	are	the	government	expenditures	mainly	for	infrastructure	projects,	which	should	
increase	national	investments,	and	the	government	measures	to	stimulate	local	economy	by	supporting	the	farmers	and	SMEs,	which	should	
generate	national	consumption.	NESDB	predicts	that	Thailand	GDP	will	grow	by	3.3%	in	2016.

Fertilizer Industry in 2016
	 The	OAE	predicts	that	the	agriculture	sector	in	Thailand	will	grow	by	2.5-3.5%	from	the	last	year.	Actually,	however,	this	year	started	
with	historical	low	level	of	cultivation	of	dry	season	crops	especially	off-season	rice	because	of	critical	level	of	water	reserves	of	the	country.	
The	government	announced	a	policy	to	control	total	production	of	rice	in	2016	season	to	be	27	million	tons,	10%	less	than	the	last	year	season.	
With	the	existing	stock	of	rice	still	hold	by	the	government	it	is	assumed	that	the	rice	prices	will	not	recover	soon,	and	the	rice	farmers’	income	
will	not	improve	drastically.		The	Company	estimates	that	fertilizer	demand	for	less	water	needed	crops	like	fruits	and	vegetables	will	increase.	
Nevertheless	total	consumption	of	fertilizer	in	2016	will	drop	by	10%	from	the	last	year.
	 Consequently	competition	will	be	intense	and	the	prices	will	have	downward	pressure	through	the	year.
	 As	for	raw	materials	the	Company	anticipates	that	international	market	will	remain	balanced	with	new	capacities	coming	on	stream.		
Thai	Baht	will	have	weaker	trend	against	U.S.	dollar,	which	is	not	favorable	for	the	Company’s	cost	of	raw	materials.
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	 ปัจจัยความเสี่ยงที่จะได้กล่าวต่อไป	 เป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท	และ/หรือฐานะทางการเงินของ
บริษัท	ทำาให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ	 และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท	
อย่างไรก็ดี	 อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้	 หรือเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่า	 ไม่มีผลกระทบในสาระสำาคัญต่อ			
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	
	 ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงที่บริษัททราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท	อาจสรุปได้ดังนี้

 1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี
	 ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักในคำานวนต้นทุนของปุ๋ย	 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบจึงมีผลกระทบต่อการกำาหนดราคาขายปุ๋ยและความ
สามารถในการทำากำาไรของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	 โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามราคาในตลาดโลกเนื่องจากวัตถุดิบ					
ในการผลิตปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้าประเภท	Commodity	ซึ่งราคาจะถูกกำาหนดโดยหลายปัจจัยในตลาดโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 เศรษฐกิจโลก	สภาวะ
อากาศ	 ราคาพืชผลและราคานำ้ามัน	 รวมถึงอาจมีการเก็งกำาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าประเภทนี้ด้วย	หากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงและ
บริษัทสามารถปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทมากนัก	อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงแล้วการปรับราคาขาย
ปุ๋ยไม่สามารถทำาได้ด้วยบริษัทเองเนื่องจากปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.2542	 โดยคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	จะออกประกาศแนะนำาราคาจำาหน่ายสำาหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร	 โดยผู้ผลิตปุ๋ยเคมีจะจำาหน่าย
ปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าวได้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางฯกำาหนด	การเปลี่ยนแปลงราคาขายปุ๋ยให้สูงกว่าราคาแนะนำาจะกระทำาได้ต้องได้รับอนุญาตจาก			
คณะกรรมการกลางฯก่อน
	 การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยที่บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายปุ๋ยได้เนื่องจากมาตรการควบคุมราคาดังกล่าวจะทำาให้บริษัทไม่สามารถ
จำาหน่ายปุ๋ยในราคาที่สะท้อนราคาทุนที่แท้จริงได้	ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
	 บริษัทบริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูปให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม				
โดยบริษัทจะพิจารณาปรับแผนการผลิตอ้างอิงจากความต้องการของตลาดเป็นครั้งคราวไป	จากนั้นบริษัทจะปรับแผนการจัดหาวัตถุดิบโดยอ้างอิงจากแผนการ
ผลิตดังที่กล่าวมาซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถคงระดับวัตถุดิบได้ในระดับที่เหมาะสม		
	 นอกจากนี้บริษัทจะพยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงให้มากที่สุด	 หากมีปัจจัยใดๆที่ทำาให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยสูงขึ้นอย่าง					
มีนัยสำาคัญ	บริษัทจะยื่นขอปรับราคาจำาหน่ายปุ๋ยต่อคณะกรรมการกลางฯทันที	 นอกจากนั้นบริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้ประกอบการและ
คณะกรรมการกลางฯ	 เพ่ือนำาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานราชการเพื่อนำาไปพิจารณาประกอบการออกมาตราการใดๆ	ที่มีผลกระทบกับผู้ผลิตและ
จำาหน่ายปุ๋ยเคมี

 2. นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
	 ในปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยการปรับลดต้นทุนในการทำาการเกษตร	 ซ่ึงนโยบายบางประการอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อบริษัท	อาธิเช่น	คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	(“คณะกรรมการ”)	 ในฐานะหน่วยงานท่ี									
รับผิดชอบได้ขอความร่วมมือมายังผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งรวมถึงบริษัทให้ลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีลง	 มาตรการการลดราคาขายปุ๋ยตามนโยบายข้างต้นครอบคลุม
เฉพาะปุ๋ยบางสูตรที่ใช้กับนาข้าวและยางเท่าน้ัน	 โดยในปี	2558	ปรับลดลงประมาณกระสอบ	(50	กิโลกรัม)	 ละ	40-50	บาท	ทั้งนี้	 มาตรการดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม	2559	การลดราคาขายตามนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวนาซึ่งไม่ได้คำานึงถึงต้นทุนการผลิตตามกลไก
ของตลาด		จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทที่อาจจะตำ่ากว่าที่ประมาณการไว้ได้
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บรษิทัได้ให้ความร่วมมอืกบัรฐับาลในการปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ	 ท่ีจะช่วยเหลอืชาวนา	อย่างไรกด็	ีสำาหรบันโยบายการช่วยเหลอืชาวนาข้างต้นนัน้	
การลดราคาขายปุ๋ยลงไม่ทำาให้บริษัทขาดทุนในการขายปุ๋ยสูตรท่ีมีการลดราคามากนัก	 เพียงแต่ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้	 ในการ
บริหารส่วนลดที่บริษัทต้องรับภาระนี้	บริษัทได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเพื่อให้การลดราคามีจำานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยได้ชี้แจงรายละเอียด
ผลกระทบที่จะทำาให้บริษัทเสียหายให้คณะกรรมการทราบ	นอกจากนี้	 มาตรการข้างต้นเป็นมาตรการช่ัวคราวท่ีใช้บังคับเฉพาะช่วงระยะเวลาที่กำาหนดและ				
ใช้บังคับเฉพาะปุ๋ยบางสูตรที่ใช้กับนาข้าวและยางเท่านั้น	ปุ๋ยสูตรอื่นที่ใช้กับพืชชนิดอื่นไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้	

 3. ภัยแล้ง
	 ภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้อันได้แก่	 ปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการ	ฝนทิ้งช่วง	นำาไปสู่การจัดสรรนำ้า
ในระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตรกรรม	ในปี	2558	และต่อเนื่องถึงปี	2559	ได้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง	
ปริมาณฝนมีน้อยที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา	 เม่ือเกิดภัยแล้งขึ้นเกษตรกรจะไม่ทำาการเพาะปลูกหรือเลื่อนการเพาะปลูกออกไปจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย	
นอกจากนี้	 รัฐบาลก็ได้ประกาศแนะนำาให้ชาวนาหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังในช่วงปี	2558	ถึงปี	2559	 เนื่องจากระบบชลประทานไม่สามารถส่งนำ้าเข้าสู่
พื้นที่การเพาะปลูกให้เพียงพอต่อการทำาข้าวนาปรังได้เพราะต้องกักเก็บนำ้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมจนกว่าจะเข้าฤดูฝนของปี	2559	ผลของ					
ภัยแล้งดังกล่าวทำาให้พื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศลดลงกว่า	6.7	ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ	44	ซึ่งทำาให้ความต้องการปุ๋ยลดลงอย่างมากตามไป
ด้วย	ด้วยเหตุดังกล่าวอาจทำาให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บริษัทลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจากภัยแล้งโดยการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการ
ปุ๋ยต่างกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าคงคลังค้างอยู่ที่บริษัทมากเกินไปในขณะเกิดภัยแล้งและขาดแคลนสินค้าเพ่ือจำาหน่ายเมื่อภัยแล้งผ่านพ้นไปแล้ว	บริษัทจะ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อกำาหนดนโยบายบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมในแต่ละช่วง	
 
 4. การลดลงของก�าลังซื้อของเกษตรกร
	 ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	รายได้ของเกษตรกรลดลงเนื่องจากจากสาเหตุต่างๆ	อันได้แก่	ปัญหาภัยแล้งทำาให้เกษตรกรในบางพื้นที่ทำาการเพาะปลูกได้
น้อยลง	ได้ผลผลิตน้อยลง	รายได้จึงลดลง	ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตำ่า	เมื่อเกษตรกรขายผลผลิตแล้วได้รายได้ตอบแทนน้อยลง	ด้วยเหตุดังกล่าว
ทำาให้กำาลังซื้อของเกษตรกรลดลงด้วย	บริษัทอาจได้รับผลกระทบโดยบริษัทอาจมียอดขายปุ๋ยลดลงและรายได้จากการจำาหน่ายปุ๋ยลดลงเนื่องจากพฤติกรรม
การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรก็จะเปลี่ยนไป	 โดยในการเพาะปลูกเกษตรกรอาจจะไม่ใช้ปุ๋ยหรือใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลงหรือเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยราคาถูกแทน	นอกจากน้ี	
เกษตรกรอาจไม่มีเงินมาชำาระค่าปุ๋ยแก่ตัวแทนของบริษัทเนื่องจากรายได้ลดลง	ทำาให้บริษัทอาจได้รับชำาระหนี้ไม่ตรงตามกำาหนดระยะเวลา	
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 ในเรื่องนี้	 บริษัทเน้นการขายไปยังพื้นที่ที่ยังมีการเพาะปลูกตามปกติซ่ึงกำาลังซ้ือของเกษตรกรยังคงมีอยู่	 บริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
บริษัทยังคงดำาเนินนโยบายควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว	นอกจากนี้	 เพื่อป้องกันหนี้สียหรือการได้รับชำาระหนี้ไม่ตรง
ตามกำาหนดระยะเวลา	บริษัทได้กำาชับให้ตัวแทนจำาหน่ายระมัดระวังในการขายเช่ือให้แก่เกษตรกรท่ีไม่สามารถหรือมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถชำาระหนี้ได้						
ให้มากขึ้น

 5. อุทกภัย
	 ในปี	2554	 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทย	 ทำาให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดการผลิตและ
สถานประกอบการได้รับความเสียหายซึ่งส่งผลกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก	บริษัท	ซึ่งมีโรงงานนครหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็อาจได้รับผลกระทบหากเกิดอุทกภัยร้ายแรงเช่นในปีดังกล่าวขึ้น	ผลกระทบที่อาจเกิดคือมีนำ้าเข้าท่วมภายในพื้นท่ีของโรงงานและพื้นท่ี
โดยรอบทำาให้บริษัทไม่สามารถดำาเนินการผลิตสินค้าได้รวมถึงการขนส่งสินค้าและการคมนาคมบริเวณโรงงานก็จะเป็นไปด้วยความยากลำาบาก	อย่างไรก็ด	ี
รัฐบาลได้วางมาตรการหลายประการเพ่ือป้องกันอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต	แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้มีการเริ่มปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม	จึงยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นอีก	ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาติอุทกภัยซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นความเสี่ยงในการขาดรายได้ในขณะท่ีโรงงานนครหลวงไม่สามารถทำาการผลิตได้	 ท้ังนี้ปริมาณการผลิตของ
โรงงานนครหลวงคิดเป็นร้อยละ	30	ของปริมาณการผลิตของบริษัท
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บริษัทยังมีโรงงานอีกแห่งหนึ่งคือโรงงานพระประแดงตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซ่ึงไม่จัดเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย	 หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนไม่
สามารถดำาเนินการผลิตที่โรงงานนครหลวงได้	บริษัทจะเพิ่มกำาลังการผลิตที่โรงงานพระประแดงทดแทนโรงงานนครหลวงและจัดให้ลูกค้ามารับสินค้าที่โรงงาน
พระประแดงแทน	บริษัท	 ยังได้จัดทำาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทและสินค้าคงคลังต่อความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย	(และอัคคีภัย)	หากเกิดความเสีย
หายจากอุทกภัยขึ้น	บริษัทก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยดังกล่าว	 อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์นำ้าท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงข้ึนแต่จำานวน
ค่าสินไหมทดแทนลดลง	นอกจากนี้	 บริษัทได้ยกระดับพื้นโรงงานให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากนำ้าท่วม	ส่วนมาตรการป้องกันอุทกภัยระยะยาวนั้น		
บริษัทได้สร้างคันกั้นนำ้าล้อมรอบบริเวณโรงงานนครหลวงเพื่อป้องกันนำ้าเข้าท่วมภายในบริเวณโรงงานซึ่งสามารถป้องกันนำ้าท่วมที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกับ
ปี	2554	ได้

 6. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบบางชนิดน้อยราย  
	 วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีบางชนิดมีการผลิตและจัดจำาหน่ายโดยผู้จัดหาน้อยราย	การที่ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตโดยมีผู้จัดหาน้อยราย			
ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง	หากผู้จัดหาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อกำาหนดราคาของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบน้ัน	 อาจส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงขึ้น	เป็นเหตุให้ความสามารถในการทำากำาไรไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้	นอกจากนี้	การพึ่งพาผู้จัดหาน้อยรายอาจเกิดความ
เสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหากผู้จัดหานั้นไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามความต้องการของบริษัท	อาจส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตบริษัทได้
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บริษัทได้ประมาณการและวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตไว้ล่วงหน้าและทำาสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบท้ังระยะสั้นและยาวระหว่างผู้จัดหา
โดยมีการกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงจัดหาผู้จัดหารายอื่นๆ	และเฉลี่ยการ
สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดหารายอื่นๆด้วย	เพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

 7. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
	 ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทนั้น	 บริษัทจัดซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดหาต่างประเทศหลายรายด้วยกัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่บริษัทจะชำาระราคา
วัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	90	ของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด	ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงในการที่บริษัทต้องชำาระราคาวัตถุดิบสูง
กว่าที่กำาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงก่อนที่บริษัทจะชำาระค่าสินค้า	
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 ในกรณีที่บริษัทต้องชำาระค่าวัตถุดิบเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากเงินบาท	 บริษัทจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำาสัญญาซื้อ
ขายเงินตราล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ณ	วันที่มีคำาสั่งซื้อวัตถุดิบ	วิธีนี้จะทำาให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ						
ที่จะเกิดข้ึนกับบริษัทตำ่ามาก	 เนื่องจากได้มีการกำาหนดอัตราแลกเปลี่ยนของจำานวนเงินที่จะชำาระราคาวัตถุดิบไว้แล้ว	ซึ่งทำาให้บริษัทสามารถคำานวนต้นทุน				
และกำาหนดราคาขายสินค้าได้อย่างไม่คลาดเคลื่อน	
 
 8. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
	 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอาจต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและเสริมสภาพคล่อง					
ในบางช่วงเวลา	 เงินกู้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นโดยมีระยะเวลาชำาระคืนส่วนใหญ่ไม่เกิน	6	 เดือน	 โดยบริษัทจะต้องชำาระดอกเบ้ียตามอัตราที่แต่ละสถาบัน
การเงินกำาหนดสำาหรับเงินต้นที่กู้ยืมด้วย	ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับบริษัทที่จะต้องชำาระหนี้เพิ่มขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 ในปี	2558	 ในส่วนของบริษัทไม่มีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นเลยเนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจ	อย่างไรก็ดี	 บริษัทย่อย
ของบริษัทมีการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นโดยวงเงินกู้ของบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ	2.2	ของวงเงินกู้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 ในการนี้	 บริษัทได้กำากับดูแลและ
กำาหนดนโยบายแก่บริษัทย่อยเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยกำาหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นเมื่อจำาเป็นจริงๆเท่านั้น	และจะชำาระคืนเงินกู้
ภายในระยะเวลาที่กำาหนดหรือก่อนหน้านั้นหากสามารถกระทำาได้	นอกจากนี้	หากพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีความผันผวน						
ของอัตราดอกเบี้ยตำ่า	 เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจึงมีการคงดอกเบ้ียนโยบายไว้ในระดับตำ่าเพ่ือกระตุ้นให้มีการบริโภคของประชาชน
มากขึ้น

 9. ผู้มีอ�านาจควบคุม
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือบริษัท	 โซจิทซึ	คอร์ปอเรชั่น	(“โซจิทซึ”)	 และบริษัท	 ไอเอสทีเอส	(ประเทศไทย)	จำากัด	(“ไอเอสทีเอส”)	 ซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ	83.46	ดังนั้นการออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติของท่ีประชุมในเรื่องสำาคัญๆได้	 เช่น	การจ่ายเงินปันผล	การเพิ่มทุน	 รายการเกี่ยวโยงกัน	
รายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	และอื่นๆ	 เน่ืองจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ	75	ของผู้สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ทั้งนี้	 การลงมติในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น	บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมการลงมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีบริษัทต้องการหรือไม่ขัดกับผลประโยชน์				
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในทุกกรณีได้
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 ในการลงมติเรื่องที่สำาคัญ	บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศ	และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	 บริษัทจะจัดเตรียม
ข้อมูลของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว	 ความเป็นมา	 เหตุผล									
ความจำาเป็น	ความเห็นของกรรมการ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม	และในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย
ได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทได้จัดเตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆมาให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น	 เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ												
ก็จะสามารถลงมติได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

รายงานประจ�าปี 2558
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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 prices
	 Raw	material	prices	are	a	major	factor	of	fertilizer	cost.	Therefore,	change	of	raw	material	prices	might	significantly	affect	fertilizer	price													
setting	up	and	profit	making	ability	of	the	Company.	In	general,	raw	materials	fluctuate	according	to	an	international	market	as	raw	materials	are													
commodity	goods	whose	prices	are	set	up	by	many	uncontrollable	factors,	for	instance,	world	economy,	global	weather,	crop	prices,	oil	price	
and	so	on.	This	also	includes	market	speculation	from	change	of	the	prices	of	commodity	goods.	In	case	there	is	change	of	raw	material	prices,	
the	Company	will	not	affect	from	such	incident	if	it	can	adjust	the	selling	price	in	conformity	with	such	change.	However,	in	fact,	adjustment	of			
selling	price		cannot	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	prices	of	chemical	fertilizer	upon	specific	formulas	and	the	producer	shall	comply	with	the	announcement	by	not	having	sold	
fertilizer	exceeding	the	suggested	prices.	Change	of	selling	price	exceeding	the	suggested	prices	can	be	done	only	after	obtaining	permission	
from the Committee.
	 Having	been	governed	by	the	controlled	price	policy,	the	Company	cannot	adjust	the	selling	prices	to	follow	the	increase	of	raw	material	
prices.	Thus,	the	sale	price	of	fertilizers	does	not	reflect	the	actual	cost.	This	could	cause	the	unachievable	performance	as	expected.
Risk Management
	 The	Company	manages	the	risk	by	controlling	its	inventory	both	in	raw	materials	and	products.	From	time	to	time,	the	Company	flexibly	
revises	production	plan	in	accordance	with	market	demand,	then	adjust	the	procurement	plan	of	raw	materials	to	follow	the	revised	production	
plan,	thus	the	Company	can	keep	inventory	at	the	optimum	level.	
	 In	addition,	the	Company	tries	and	adjusts	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	Committee	promptly.	Moreover,	the	company	
sends	the	representative	attending	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 supporting policy to the farmer 
	 In	the	previous	year,	the	government	announced	several	policies	to	support	the	farmers	by	lowering	cost	of	agriculture	and	some						
policies	could	directly	affect	performance	of	the	Company.	For	example,	the	Central	Committee	on	Goods	and	Services	Prices,	Department	of	
Internal	Trade,	Ministry	of	Commerce	(“the	Committee”),	as	the	responsible	agent	of	this	matter,	had	required	the	fertilizer	manufacturers	for					
cooperation	to	decrease	retail	fertilizer	price.	The	measure	in	accordance	with	such	policy	covered	only	some	formula	of	fertilizers	which	are	used	
with	paddy	and	rubber.	In	year	2015,	the	price	reduction	per	bag	(50	Kg)	amounted	to	THB	40-60.	This	measure	is	effective	until	May	2016.	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.
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	manage	loss,	the	Company	shall	discuss	with	the	Committee	to	limit	the	price	reduction	to	be	as	less	as	possible	by	clarifying	
effects	which	could	cause	loss	to	the	Company.	In	addition,	such	measure	is	a	temporary	measure	which	was	effective	for	a	specific	period	and	
with	specific	paddy	and	rubber	formulas.	The	other	formulas	have	not	been	affected	from	this	measure.
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 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.	In	year	2015	continuously	to	year	2016,	there	has	been	severe	drought	which	
has	the	least	rainfall	within	10	years.	Whenever	drought	happen,	farmers	will	cancel	or	delay	cultivation	until	the	drought	has	been	eased.	In	
addition,	the	government	has	announced	the	policy	on	off-season	paddy	that	the	farmers	should	avoid	cultivation	of	off-season	paddy	for	year													
2015-2016	as	there	would	not	be	enough	water	supplied	via	irrigation	system	for	the	off-season	paddy.	The	water	should	be	reserved	for	living	and
	industrial	purpose	until	rainy	season	of	year	2016	starts.	The	policy	causes	reduction	of	off-season	paddy	cultivation	area	by	6.7	million	Rai	or	
44%		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.	
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. Decrease of farmers’ purchasing power
	 In	the	last	couple	years,	revenue	of	farmers	has	decreased	as	a	result	of	several	causes,	for	example,	drought	which	makes	less								
cultivation	area	and	it	leads	to	less	agricultural	product	and	less	income	respectively.	Decrease	of	agricultural	product	prices	also	causes	less	
income	to	the	farmers	as	the	products	are	sold	at	the	lower	prices.	Those	matters,	as	a	consequence,	cause	decrease	of	farmers’	purchasing	
power.	In	this	regard,	the	Company	may	be	affected	in	form	of	decrease	of	sales	volume	and	less	of	revenue	as	fertilizer	usage	of	the	farmers	may	
change.	The	farmers	may	use	less	fertilizer	or	do	not	use	it	at	all	or	use	the	cheaper	fertilizer	instead.	In	addition,	the	farmers	may	not	be	able	to	
pay	the	fertilizer	price	to	the	dealers	of	the	Company	as	they	earn	less	money	and	the	Company	could	be	repaid	late.		
Risk Management 
	 For	this	matter,	the	Company	therefore	focuses	sale	activity	to	the	area	which	can	be	cultivated	normally	and	can	be	seen	the	farmers’	
purchasing	power.	The	Company	also	watches	the	situation	closely	and	maintains	control	of	inventory	at	the	optimum	level	according	to	market
demand.	In	addition,	in	order	to	prevent	undue	payment,	the	Company	reiterates	the	dealers	to	watch	the	credit	to	be	given	to	the	farmers	who	
cannot	repay	or	likely	to	cannot	repay	the	fertilizer	price.		

 5. Risk from flood
	 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	that	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,	Phra	Pradaeng	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	Phra	Pradaeng	plant
site	for	substitution	and	will	arrange	goods	delivery	at	Phra	Pradaeng	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.		

ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors
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 6. 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.	
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.

 7. 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,	approximately	90%	of	the	total	material	cost.	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.		

 8. Fluctuation of the interest rate
	 In	business	operation,	the	Company	may	needs	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
	 In	year	2015,	the	Company	has	not	used	the	short-term	loan	facilities	as	the	Company	has	enough	cash	flow	in	business	operation.	
However,	the	Company’s	subsidiary	has	been	using	the	short-term	loan	which	amounted	to	2.2%	of	the	total	short-term	loan	facilities	amount	of	
the	Company	and	the	Company’s	subsidiaies.		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.

 9. 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.	Therefore,	they	can	control	voting	in	the	shareholder	meeting	on	the	
significant	agenda,	for	instance,	dividend,	capital	increase,	related	party	transaction,	acquisition	or	liquidation	of	asset	etc.	as	their	votes	are	more	
than	75%	of	the	total	votes.	In	this	matter,	the	right	to	vote	is	solely	the	right	of	each	shareholder.	The	Company	cannot	control	voting	of	such	
shareholders	to	be	in	accordance	with	the	Company	wish	or	not	conflict	with	the	interest	of	the	minor	shareholders.
Risk Management
	 The	Company	shall	strictly	comply	with	the	concerned	rules,	regulations	and	laws	when	proceeding	voting	in	the	shareholder	meeting.	In	
addition,	the	Company	will	prepare	information	of	such	matter	delivered	to	the	shareholders	together	with	the	notice	prior	to	the	meeting	date.	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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ณ	วันที่	12	มีนาคม	2558	/	as	March	12,	2015

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

จ�ำนวนหุ้น
Number of
Shares

ร้อยละ
%

1 กลุ่มบริษัท	โซจิทสึ	คอร์ปอเรชั่น	* 	487,993,273	 	83.46	
Sojitz	Corporation	Group	

2 บริษัท	กรุงเทพผลิตเหล็ก	จำากัด	(มหาชน) 	20,491,000	 	3.50	
Bangkok	Steel	Industry	PCL.

3 บริษัท	เมโทรฟอส	จำากัด 	16,614,500	 	2.84	
Metrophos	Co.,	Ltd.

4 กลุ่มบริษัท	ศรีกรุงวัฒนา	จำากัด** 	15,175,191	 	2.60	
Metro	Co.,	Ltd.	Group

5 บริษัท	เซ็นทรัลกล๊าส	จำากัด 	12,617,141	  2.16 
Central	Glass	Co.,	Ltd.

6 ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน) 	11,292,800	 	1.93	
Bangkok	Bank	PCL.

7 นางสาวศมมงคล	กาญจนาภรณ์ 	2,612,614	 	0.45	
Ms.Samamongkol	Kanchanaporn

8 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 	1,830,902 	0.31	
Thai	NVDR	Co.,	Ltd.

9 บริษัท	ทรานส์	เอเชีย	แปซิฟิค	จำากัด 	1,000,000	 	0.17	
Trans-Asia	Pacific	Ltd.

10 นายประเสริฐ	ตั้งตรงศักดิ์ 	670,000 	0.11	
Mr.Prasert	Tangtrongsakdi	

หมำยเหตุ

*	 กลุม่บรษิทั	 โซจทิซึ	 คอร์ปอเรชัน่	 ประกอบด้วย	 บรษิทั	 โซจทิซ	ึ คอร์ปอเรชัน่	 (“โซจทิซ”ึ)	 ถอืหุน้ร้อยละ	43.92	 และบรษิทั												
ไอเอสทเีอส	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(“ไอเอสทีเอส”)	ถือหุ้นร้อยละ	39.53	โซจิทซึและไอเอสทีเอสเป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	
พรบ.	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 โดยโซจิทซึถือหุ้นในไอเอสทีเอสในสัดส่วนร้อยละ	49	 ของทุนจดทะเบียน	
โดยมีสิทธิออกเสียง	6,370	จากจำานวนเสียง	11,470	เสียง	ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซื้อขาย	นำาเข้า	ส่งออก	ผลิตสินค้า	และ
ให้บรกิารเกีย่วเนือ่งกบัสนิค้าในอตุสาหกรรมต่างๆ	เช่น	อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล	อตุสาหกรรมพลงังานและแร่ธาต	ุอตุสาหกรรม
เคมีภัณฑ์	และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค

**กลุ่มบริษัท	 ศรีกรุงวัฒนา	 จำากัด	 ประกอบด้วย	 บริษัท	 ศรีกรุงวัฒนา	 จำากัด	 (“ศรีกรุงวัฒนา”)	 ถือหุ้นร้อยละ	 2.25	 และ								
บริษัท	 ศรีกรุงวัฒนา	21	 จำากัด	(“ศรีกรุงวัฒนา	21”)	 ถือหุ้นร้อยละ	0.34	 ศรีกรุงวัฒนาและศรีกรุงวัฒนา	21	 เป็นผู้เกี่ยวข้อง
กันตามมาตรา	258	พรบ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยศรีกรุงวัฒนาถือหุ้นในศรีกรุงวัฒนา	21	ในสัดส่วน			
ร้อยละ	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.

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 
Shareholders’ Structure

รายงานประจ�าปี 2558

40      

P.1-226 AnnualReport2015 M3.indd   40 3/2/16   10:24 AM



การก�ากับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ
Corporate Governance and Management Structure

1. นโยบายก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัท	 ไทยเซ็นทรัลเคมี	 จำากัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 และประสิทธิภาพในการจัดการ	ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ	 ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี	มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์	 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง	สามารถชี้แจงและอธิบายได้	 รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่	มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์	มีการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำานาจ	 เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้	คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัดแูลให้คำาแนะนำาและพฒันาทกุระบบงานเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ทีว่างไว้	นอกจากนี้
บริษัทยังตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม			
ให้แก่บริษัท	และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
	 ในการดำาเนินกิจการ	บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหา	5	หมวด	โดยสรุปดังนี้

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ	 ซึ่งจะทำาให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ	 และม่ันใจในการลงทุนในบริษัท	 โดยกำาหนดนโยบาย					
และการดำาเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม	ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง	ทั้งการมีส่วนแบ่งในผลกำาไร	และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน	สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา	สิทธิในการได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท	รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ
	 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ								
ครบถ้วน	และอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ในการประชุม	อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ
จัดส่งเผยแพร่สำาเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้กำาหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ	อย่าง
ชัดเจน	และได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ	ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย	นอกจากนี้	ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำาถามและ
เสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่าน
ทางเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้
	 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	43	ประจำาปี	2558	ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่	27	มีนาคม	2558	ที่	ณ	ห้อง	Banyan	Ballroom	โรงแรมบันยันทรี	
กรุงเทพ	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย	บริษัทยังได้จัดเตรียมของว่าง
และของที่ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย	
	 ในการประชุม	คณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัททำาหน้าที่เป็นประธาน	
ในที่ประชุม	และมีเจ้าหน้าที่ของสำานักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ	 ก่อนเร่ิมประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ	และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ	ต่อที่ประชุมได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม	
	 สำาหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป	เพื่อเปิดโอกาสให	้		
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง	
	 สำาหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้นำาขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	
นอกจากนี้	 บริษัทจัดให้มีการดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิผล	โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ	รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
	 บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ	56-1	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถื้อหุ้นมั่นใจว่า
บริษัทมีโครงสร้างการดำาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
	 นอกจากนี้	 บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเย่ียมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้
โดยตรงจากเลขานุการบริษัท	หรือ	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
	 บริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ	 โดยดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 ในการออกเสียง	ผู้ถือ
หุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน	 สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคน
ใดคนหนึ่ง	หรือบุคคลใด	ๆ	เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้	โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันฑะทั้งแบบ	ก.	ข.	และ	ค.	พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลัก
ฐานรวมทั้งคำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันฑะ	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันฑะจากเว็บไซต	์							
ของบริษัทก็ได้	บริษัทได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย	
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	 สำาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจำาปีสามารถทำาได้โดยเสนอรายชื่อพร้อม
ประวัติของบุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์	 โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นไดรับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์													
ของบริษัทแล้ว
	 นอกจากนี้	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย	บริษัทกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทได้		
	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า	 	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	 รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง	 จะไม่นำาข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชน	 ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	 	บริษัทจึงได้กำาหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท	(Compliance	Program)	และ
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม	(Code	of	Conduct	&	Ethics)	 ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนอันจะทำาให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม	บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่	 คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน																
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	และบริษัทได้จัดอบรมเนื้อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี้แก่
ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำาทุกปีอีกด้วย	นอกจากน้ี	บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท	 แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท	 เมื่อแรกเข้ารับตำาแหน่งและต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำาหนดและข้ันตอนปฏิบัติ
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	ด้วย	สำาหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของ												
บริษัทย่อยกำาหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน	 และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	อย่างเคร่งครัดเสมอมา
	 ในกรณีของการทำารายการเกี่ยวโยงนั้น	 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าทำารายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอำานาจอนุมัติการทำา
ธุรกรรมของบริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนได้กำาหนดไว้ตามประกาศที่	 ทจ.	21/2551	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	 ทั้งนี้	 บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เก่ียวโยงกัน	 มูลค่าของรายการ	 และจะดำาเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	 ขออนุมัติ
คณะกรรมการหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด	บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำาปีโดยรายการระหว่าง
กันได้กระทำาอย่างยุติธรรม	ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า	(Fair	and	at	arm’s	length)	พร้อมทั้งระบุถึงความจำาเป็นและเหตุผลด้วย	

 3. สิทธิและบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย	 ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน											
ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น	พนักงาน	คู่ค้า	คู่แข่ง	 เจ้าหนี้	 ลูกค้า	ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม	 โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ซื่อสัตย์และเป็นธรรม	ด้วยความโปร่งใส	และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม	บริษัทจึงได้กำาหนดแนว	ทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ					
กลุ่มดังนี้
	 3.1	ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน	 สร้าง
มูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 3.2	พนักงาน	:	บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงาน	ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า	 และเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของบริษัท	 จึงได้มุ่งพัฒนาให้
พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ	ความปลอดภัยของพนักงาน	โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ	ดังนี้
	 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำางาน	บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย	และเอื้อต่อการทำางานอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท	 โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทาง										
ในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่ามาตราฐานที่กฎหมายกำาหนด	พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหต	ุ				
การเจ็บป่วยและการลาหยุดเนื่องจากการทำางานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย		
	 ด้านพัฒนาทักษะความรู้	ความสามารถ		บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจำาปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยสำารวจจาก
ทักษะและความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ	ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง	 ในแผนได้มีกำาหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน
แต่ละคนและวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความสำาเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
	 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ	บริษัทมีข้อบังคับการทำางานซึ่งได้กำาหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรม					
โดยอ้างอิงจากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม	จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	สวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจำาปี	 การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต	 เครื่องแบบพนักงาน	 โรงอาหารในโรงงานของบริษัท	หอพัก	 รถรับส่งพนักงาน	ทุนการศึกษา	กองทุน
ฌาปณกิจสำาหรับพนักงานและคนในครอบครัวที่เสียชีวิต	และอื่นๆ	รวมถึงโบนัสประจำาปีให้แก่พนักงานซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี		
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ	ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท	มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อ
บริษัทเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป
	 ด้านสิทธิมนุษยชน	 ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นหลักการสำาคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	
ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธ์	 สีผิว	ศาสนา	 เพศ	ชาติกำาเนิด	อายุ	 สถานะทางสังคม	 เป็นต้น	บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความ
รุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ	นอกจากนี้	บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรและบรรยากาศการทำางานที่ดี	
	 3.3	ลูกค้า	:	บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี	มีคุณภาพ	 ในระดับราคาที่เหมาะสม	
บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและความรับผิดของสินค้าโดยบริษัทจะ
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จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น	ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง	 รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย	นอกจากนี้	 บริษัทจะเก็บ
รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่นำาไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต	แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
	 3.4	คู่ค้า/เจ้าหนี้	:	ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา	Supply	Chain	
ไว้ด้วย	บริษัทจึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า	(Due	Diligence)	 เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง	ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา	
ทั้งยังตรวจสอบรายชื่อของคู่ค้าว่าอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่	 และธุรกรรมที่ทำากับคู่ค้าไม่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฏหมาย	
นอกจากน้ี	การดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา	Supply	Chain	จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย	และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์
ของคู่ค้าและผู้จัดหา	Supply	Chain	บริษัทจะทำาสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ	ของคู่ค้าและผู้จัดหา	Supply	Chain	
	 3.5	คู่แข่งทางการค้า	:	บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการ
ค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล	ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า	 มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	 โดยจะไม่ทำาข้อตกลง
ใดๆ	ที่เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ	เช่นการฮั้ว	หรือการกระทำาใดๆ	ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำาตลาด	เช่น	การทุ่มตลาด	หรือการทำาความตกลง
ร่วมกันกำาหนดราคา
	 3.6	สังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	:	บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
กำาหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่	 โดยบริษัทได้จัดทำาแผนประจำาปีในการพัฒนาสังคม	
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม	นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่นโครงการโรงงาน
พลังความร้อนร่วม	รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน	นอกจากนี้	บริษัทได้จัดตั้ง	 “คณะกรรมการ
และอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์”	 ขึ้นเพื่อกำาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง	การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงาน
ราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	ภายในชุมชนด้วย
	 หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น	บริษัทได้กำาหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติ
และจริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามทำาการคอรัปชั่นทุกประเภท	อันได้แก่การไม่ให้	เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ	ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ	ที่ใช้
อำานาจรัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ	ที่มิชอบด้วยกฎหมาย	รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอำานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ	หาก
จำาเป็นต้องทำาธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า	จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย	และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่า
ราคาปกติของตลาด	พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยสำานักตรวจสอบภายในของ
บริษัทด้วยบริษัทจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจำาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุก
คนต้องเข้าร่วม
	 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ดังนี้	พนักงาน
บริษัทสามารถเสนอร้องเรียนการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ	 ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผู้จัดการทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่
บริหารได้	 หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ	พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้	สายด่วน
กรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์	 จดหมายและโทรศัพท์	 ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่	
เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าสำานักกฏหมายจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นถึงการดำาเนินการต่อไป	 เมื่อมีการร้องเรียน
ประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเพื่อสอบสวนหาหลักฐานแล้วพิจารณา
จัดการไปตามความเหมาะสม	ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน	แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น	ข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
	 ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	สามารถเสนอข้อร้องเรียนได้โดยตรงที่อีเมล์	mailbox@thaicentral.co.th	หรือหมายเลขโทรศัพท์	02-639-8888	ซึ่งข้อร้องเรียน
จะผ่านไปยังเลขานุการบริษัท	จากนั้นจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป		

 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใสและทั่วถึง	ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูล
สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th)	และที่	Website	ของบริษัท	www.tcccthai.com	รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท	ได้ที่	หมายเลข
โทรศัพท์	02-639-8888	ต่อ	1412	หรือ	E-mail	:	mailbox@thaicentral.co.th	ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ	ต่อนักลงทุน	นักวิเคราะห์	และ
ประชาชนทั่วไป
	 4.1	บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ	56-1	อันได้แก่	โครงสร้างการถือหุ้น	รายชื่อ	ประวัติ	การ
ถือหุ้น	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการตรวจสอบ	จำานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ	นโยบายและจำานวนค่าตอบแทนกรรมการ	ฐานะ
ทางการเงินและผลการดำาเนินงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน	ความเสี่ยงหลัก	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด	
ข้อมูลรายการระหว่างกัน	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
	 4.2	บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดทำารายงานประจำาปี	 รายงานผลการ
ดำาเนินงานรายไตรมาส	เว็บไซท์ของบริษัท	และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย	
	 4.3	บริษัทได้กำาหนดเป็นนโนบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดทำารายงานการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการเมื่อได้รับแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการ	 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกปีจะมีการแจ้ง
เตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป	
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	 4.4	จำานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคียงจากค่า
ตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำาหรับปี	2558	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารแล้ว
	 4.5	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี							
งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท	หน้าที่	 และความ
รับผิดชอบที่ต้องคำานึงถึงหลักการตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยดำาเนินการอย่างซื่อสัตย์	 สุจริต									
มีจริยธรรม	รับผิดชอบ	เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	กำากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	
รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
  
2. คณะกรรมการชุดย่อย
 2.1 คณะกรรมกำรบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจในการบริหาร
บริษัทได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ	 โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งต้ังให้
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด	 กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์																	
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	รวมถึงระเบียบ	ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า	7	 คน	 โดยในคณะกรรมการจำานวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระ											
อย่างน้อย	2	คนและกรรมการจากภายนอกอีก	1	คน	ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	3	ท่านซึ่งคิดเป็นจำานวน	1	 ใน	3	ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน	ซึ่งในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระ
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน	

	 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย
	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน	ซึ่งในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	3	ท่านดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	นายมาซาโตะ	ทาเคอิ	 ประธานกรรมการ
	 2.	นายเคียวซุเกะ	ซาซากิ	 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

	 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 โดยมีการกำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี	 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนการประชุม	 โดยในปี	2558	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	
แต่ละครั้งใช้เวลา	3-4	ชั่วโมง	ทั้งนี้	 กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี	 มีการบันทึกจัดทำาเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะ
กรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	

 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
	 1.คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์	และให้ความเห็นชอบต่อ	ภารกิจ	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจน
กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่
บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น		 	 	 	 	

การก�ากับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ
Corporate Governance and Management Structure

รายงานประจ�าปี 2558
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	 2.จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน	 และมีการติดตามการดำาเนินการอย่างสมำ่าเสมอ	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดและแบ่งแยกหน้าที่และ											
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	 มีการกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำาหนด
อำานาจทางการเงินอย่างชัดเจน	
	 3.จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ด้วยความ
ซื่อสัตย์	สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
	 4.กำาหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณของบริษัท	ควบคุม	กำากับ	ดูแล	และติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย	โดยกำาหนดให้มีการราย	งานความก้าวหน้าของผลการดำาเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ	จึงได้กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่
สำาคัญต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	
	 5.พิจารณาอนุมัติรายการที่สำาคัญ	เช่น	โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่	การซื้อขายทรัพย์สิน	ตลอดจนการดำาเนินการใดๆ	ที่กฎหมายกำาหนด
	 6.คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลอ่ืนให้ดำาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว						
มีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ	 คณะกรรมการอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข						
อำานาจนั้นๆ	ได้
	 7.พิจารณาอนุมัติ	 และ/หรือ	 ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ	ข้อกำาหนด	หรือ	แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง			
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 8.พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	 มีเหตุผล	และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี	 เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส	และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน	และ/หรือ	ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
อันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท
	 ชื่อและจำานวนกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ	กลุ่ม	ก.	คือ	นายเคียวซุเกะ	ซาซากิ	หรือนายจิโร่	นิชิยาม่า	ลงลายมือชื่อร่วมกับ			
กลุ่ม	ข.	คือ	นายเออิจิ	ฮามาดา	รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญบริษัท

 2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำานวน	3	 ท่าน	 จากคณะกรรมการบริษัท	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์														
แห่งประเทศไทย	 ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2542	 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจ
สอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อได้	สำาหรับปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
	 1.	นายสุวัฒน์	สืบสันติกุล	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	นายโอภาส	ศรีพรกิจขจร	 	 กรรมการตรวจสอบ	
	 3.	นายเกษมศักดิ์	มัสยวาณิช	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 โดยนายโอภาส	ศรีพรกิจขจร	เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	
 
	 ในปี	2558	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	4	ครั้งด้วยกัน	รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
	 1.	นายสุวัฒน์	สืบสันติกุล	 	 เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง
	 2.	นายโอภาส	ศรีพรกิจขจร	 	 เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง
	 3.	นายเกษมศักดิ์	มัสยวาณิช	 	 เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง

 อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	
และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน	หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคล	ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว					
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาในช่วงที่เหมาะสม
	 7.จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม	ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
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	 7.1	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 7.2	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
	 	 1)	ความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 2)	ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 	 3)	การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฏหมาย												
	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 4)	ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 5)	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 6)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
	 	 7)	 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
	 8.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
	 บริษัทมีสำานักตรวจสอบภายใน	มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดำาเนินงานของ
สายงานต่างๆ	 โดยสำานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ	 รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน	พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินของบริษัท	 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สำานักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์	อินอุทัย	เป็นผู้จัดการทั่วไป	มีหน้าที่กำากับดูแลสำานักงานตรวจสอบภายใน

 2.3 คณะกรรมกำรบริหำร
	 บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารเพือ่ทำาหน้าทีบ่รหิารจดัการกจิการภายในบรษิทั	คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยเจ้าหน้าทีบ่รหิารจำานวน	8	ท่าน	ดงันี้
	 1.	นายเคียวซุเกะ	ซาซากิ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 2.	นายเออิจิ	ฮามาดา		 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่	-	ด้านการเงินและบัญชี
	 3.	นายจิโร่	นิชิยาม่า	 	 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	-	ด้านจัดซื้อ
	 4.	นายไพโรจน์	ปัญญวุฒิ	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	ด้านการผลิต	(โรงงานพระประแดง)
	 5.	นางมณฑา	เกษตรศิลป์ชัย	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	ทรัพยากรมนุษย์และสำานักตรวจสอบภายใน
	 6.	นายวัชระ	ปิงสุทธิวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	ด้านการธุรกรรมการค้า
	 7.	นายสมรัก	ลิขิตเจริญพันธ์	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	ด้านการผลิต	(โรงงานนครหลวง)
	 8.	นายทาดาฮิโกะ	ซูกิโอะ	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	ด้านการเงิน	ด้านบริหารและวางแผนองค์กร

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
	 1.	บริหารจัดการงานต่างๆ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	 โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจการอนุมัติในเรื่องสำาคัญๆ	 เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
ในตารางอำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ	เช่นการจัดซื้อ	การผลิตและการจัดจำาหน่ายปุ๋ยเคมี	บีญชีและการเงิน	ทรัพยากรบุคคล	ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
	 2.	 ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำาคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและ
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	แผนการลงทุน	งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท	
	 3.	กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

 กำรแยกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 ประธานกรรมการบริษัท	 ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ทั้งนี้มีการแยกอำานาจหน้าที่ระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน	สำาหรับการอนุมัติรายการที่มีความสำาคัญ	บริษัทได้มีการกำาหนดลำาดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	 ในรูปเล่มที่ชัดเจน	นอกจากนี้	 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดให้มีการรายงานการดำาเนินงาน	ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญได้

 2.4 คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบัติ
	 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเป็นคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท	(Compliance	Program)	 เพื่อทำาหน้าที่ในการ
พิจารณาเนื้อหาและกำากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม	(Code	of	Conduct	&	Ethics)	ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและกำากับ
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท
	 ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท	 กรรมการ	และพนักงานบริษัททุกคน	ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำาหนดไว้ในประมวล
อย่างเคร่งครัด	หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม	จริยธรรมและหลักความสุจริต	มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึด
มั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระทำาที่ผิดกฏหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษัท	อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป	ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย	เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น	3	หมวดอันได้แก่	

การก�ากับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ
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พนักงานของบริษัท	การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	และทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท	พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในเนื้อหา	และนำา
ไปใช้ปฏิบัติในการทำางาน	รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระทำาที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย	
	 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย	
	 1.	กรรมการผู้จัดการใหญ่		 เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
	 2.	เจ้าหน้าที่บริหาร		 	 เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
	 3.	หัวหน้าสำานักกฎหมาย	 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

 อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรระเบียบปฏิบัติ
	 1.วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว	 รวมถึงพิจารณา
และอนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
	 2.	จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ	ระเบียบ	รวมถึงการละเมิดนโยบาย
ของบริษัท	หรือการกระทำาใดๆ	ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
	 3.	 จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจำาเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ	 ระเบียบของบริษัท	
และพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่	 รวมถึงนำาเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว	รวมถึงเพื่อ
ป้องกันกรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
	 4.	ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม
 
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 3.1 คณะกรรมกำรบริษัท
 กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท
	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมีจำานวนกรรมการไม่น้อยกว่า	7	คน	และกรรมการไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมด	ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 โดยในคณะกรรมการจำานวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	2	คนและกรรมการ						
จากภายนอกอีก	1	คน	
	 บริษัทกำาหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ	
	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง	
	 (2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลาย
คนเป็นกรรมการ	จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
	 (3)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณ	ี					
ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด							
	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง	 ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ	และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธี
การข้างต้น	 โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่งเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน
เท่าที่จำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่									
	 นอกจากนี้	 กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำาแหน่งได้หากกรรมการตาย	 ลาออก	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุข้างต้น	ข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	พระราชบัญญัติมหาชน							
พ.ศ.	2535	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน		
	 ข้อบังคับบริษัทยังกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้	โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

 กำรสรรหำกรรมกำร
	 เมื่อตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากตำาแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด	 คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท	 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทกำาหนด	บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
	 เมื่อมีการสรรหากรรมการใหม่	บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล	กฎ	ระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการ
ของบริษัท	รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน	และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการ
ใหม่ได้รับทราบ
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 3.2 กรรมกำรอิสระ
	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา	 เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา	แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน
จำากัด	พ.ศ.	2535	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	ที่	ทจ	28/2551	รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 3.3 คณะกรรมกำรบริหำร
 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
	 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการบริหารหลังจากการประชุมสามัญประจำาปีซึ่ง
จะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	1	ปี	บุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก	คณะกรรมการบริษัท	พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของ
บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ	 ในกรณีที่ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติเข้าดำารงตำาแหน่งที่ว่างลง	ซึ่งจะดำารงตำาแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 สำาหรับการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ	ทั้งนี้	เป็นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจกรณีที่สำาคัญ	และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 เช่น	กฎของ	ก.ล.ต.	และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล	 รายการระหว่าง
กัน	การได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน	 เป็นต้น	 เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท	นอกจากนี้	 ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชี
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดทำางบการเงินรวม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า	กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	พนักงานบริษัท	และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	จะไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
	 5.1	บริษัทได้จัดทำาและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท	และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยอาศัยข่าววงในกำาหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจำาปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานทุกท่าน	 โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อ
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน	บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ	
	 5.2	 สำาหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และกำาหนดห้ามไม่ให้กรรมการ	และผู้บริหาร	นำาข้อมูลภายใน
ที่มีสาระสำาคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้	 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยกรรมการและ			
ผู้บริหารจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	30	วัน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทให้แก่สาธารณชน
	 5.3	สำาหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท	และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย	 โดยบริษัทย่อยของบริษัท
ได้นำาหลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง

เลขานุการบริษัท
	 ตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ	วรรธนวินิจ	 เป็นเลขานุการบริษัท	ทำาหน้าที่จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร	อาทิ	ทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมกรรมการ	 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ	รายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	
ตลอดจนให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
	 นายพชระ	วรรธนวินิจ	จบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย	และผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	รุ่นที่	23	จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

การก�ากับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ
Corporate Governance and Management Structure

รายงานประจ�าปี 2558

48      

P.1-226 AnnualReport2015 M3.indd   48 3/2/16   10:24 AM



1. Corporate Governance Policy 
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	place	importance	on	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	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	43rd	Annual	General	Meeting	of	2015,	it	was	held	on	27	March	2015	at	The	Ball	Room,	the	Banyan	Tree	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.	The	Company	has	neither	cross-holder	
structure	nor	pyramid-holder	structure.	

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.

 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	
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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	stipulated	this	issue	in	the	Compliance	Program	and	the	Code	of	Conduct	&	Ethics	under	the	category	
of	The	Company	Information	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.

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.

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,	sex,	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				
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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	Environment	:	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	principal	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.

For	any	other	interested	party,	they	could	complain	or	express	an	opinion	via	email:	mailbox@thaicentral.cot.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	websites;	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	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	
2015	has	already	been	disclosed	under	the	heading	of	Directors	and	Executives	Remuneration.	
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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 December 31, 2015 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 are to act within 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 Its duties and 
responsibilities also includes governing the  Management to meet corporate goals  and create the highest returns for shareholders and uphold 
benefits of stakeholders in order to implement the Company’s good corporate governance more efficiency.

2. Sub-Committee
 2.1 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 Public Company Act B.E. 2535, the 
Securities and Exchange Act B.E. 2535 including rules and regulations of SEC and SET. 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 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
Five Non-Executive Directors in which Three directors are Independent Directors and the Audit Committee (1 in 3 of entire Board).

List of the Board of Directors
1. Mr. Masato Takei   Corporate Board Chairman
2. Mr. Kyosuke Sasaki  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 & AuditCommittee Member
9. Mr. Kasemsak Masayavanich Independent Director & AuditCommittee Member

The Board of Director stipulates the policy to support the Company director to attend training or courses to develop competency of directors.    
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 2015, 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. 

 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 monitoring 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.
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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.To consider transaction which may causes conflict of interest with care, reasonable transparency and independence under good     
corporate governance in order to avoid personal benefit or having any relation in financial and/or in person with outsiders which may cause       
damage to the 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. Kyosuke Sasaki or    

Mr. Jiro Nishiyama, jointly sign with group B: Mr. Eiji Hamada, in total of 2 directors, and seal of the company.

 2.2 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 2015, 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.

In year 2015, 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

 Authorities and responsibility of the Audit Committee 
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:
 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.
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 2.3 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. Kyosuke Sasaki  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
4. Mr. Pairoj Punyavut  Executive Officer & Senior Vice President-Production Group (Phrapradaeng Plant Site)
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.

 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.

 2.4 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 rules 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.

3. Recruitment and nomination of director and executive officer
 3.1 Director
 Appointment and Dismissal of Director

According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder 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.
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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 above mention 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.

In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public 
Company Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. 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. The Company does not have 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. 

3.2 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.

3.3 Executive Board
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.

4. Supervision on operation of the subsidiary company and the associated company
The Company sent the representatives of the Company to hold the position of directors of the subsidiaries and the                                           

associated company for supervision on operation of those subsidiaries and associated company in accordance with shareholding proportion.         
The representatives shall participate in policy making and take part in significant decision regarding business operation. They also ensure that 
those subsidiaries and  associated company comply with rules and regulation of the related regulators i.e. SEC and SET in regards to information 
disclosure, connected transaction, acquisition and sale of asset etc. as the same compliance as the Company. In addition, accounting system of 
the subsidiaries and the associated company shall comply with the same standard as the Company in order to be consolidated in the financial 
statement. 
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5. Internal information usage.

The Company has stipulated policy in regards to internal information usage as the guideline to prevent any misuse of inside information 
which is unjustified to the shareholders. This is to assure shareholders that directors, management, employees and any relevant insiders will not 
use undisclosed inside information for their personal benefits.

5.1 The Company prepared the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics which contains topic of Information of the  
Company and Insider Trading and distributed to directors, management and employees, and they shall provide signatory evidence for               
acknowledgment. In this regard, the Company holds training of such topic for directors, management and employees. These people shall not use 
information which they have acknowledged from working to seek for unlawful personal benefit.

5.2 Directors and Executives of the Company shall prepare the report on change of the Company’s securities held and submit it to 
SEC in accordance with Section 59 of Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the directors and executives are prohibit to seek any benefit 
from substantial information which have not yet disclosed publicly including buy and sell the Company’s securities. The directors and executives 
shall be prohibited from buy and sell the Company’s securities within 30 days prior to disclosure to the public of financial statement including any 
substantial information which may impact to the Company’s securities. 

 5.3 The Company subsidiaries shall also comply with the Compliance Program and the Code of Conduct as they have announced 
these regulations as their internal regulation.

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 important 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.

การกำากับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ
Corporate Governance and Management Structure

รายงานประจ�าปี 2558
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ผังองค์กร
TCCC Organization Chart
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อายุ : อายุ 63 ป
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Economics from Hokkaido University
ประวัติการทํางาน : 
2550-2555   - กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
   บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
2555-2557  - Senior Vice President of Consumer Lifestyle Business Division,   
   Sojitz Corporation
  - Senior General Manager of Agriculture & Forest Resources Unit, 
   Sojitz Corporation
2557-ปจจุบัน  - Senior Managing Executive Officer, Sojitz Corporation
  - Executive Management of Business Group (Foods & Agriculture 
   Business, Lifestyle Commodities & Materials, Retail), Sojitz Corporation
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่น : ไมมี/ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไมมี/ไมมี
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก : 9 มิถุนายน 2550

Age :  63 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  - Senior Managing Executive Officer, Sojitz Corporation
  - Executive Management of Business Group (Foods & Agriculture 
   Business, Lifestyle Commodities & Materials, Retail), Sojitz Corporation
Directorship in Listed Company / Other Company : None/None
Family relation with other Executives :  None
Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None
First time appointed as the director : 9 June 2007

อายุ : อายุ 54 ป

ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Commerce from Waseda University

ประวัติการทํางาน : 

2548-2549  -  General Manager of Sojitz Chemical Corporation

2549-2552  -  General Manager of Tokyo Specialty Chemicals Department, 

   Sojitz Corporation

2552-2554  -  General Manager of Basic Chemicals Department, Sojitz Corporation

2554-2558  -  Senior Vice President of Specialty Chemicals Department, 

   Sojitz Corporation

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่น : ไมมี/ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไมมี/ไมมี

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก :  27 มีนาคม 2558

Age :  54 years old

Education :  Bachelor’s Degree of Commerce from Waseda University

Experiences :  

2005-2006  -  General Manager of Sojitz Chemical Corporation

2006-2009  - General Manager of Tokyo Specialty Chemicals Department, 

   Sojitz Corporation

2009-2011  -  General Manager of Basic Chemicals Department, Sojitz Corporation

2011-2015  - Senior Vice President of Specialty Chemicals Department, 

   Sojitz Corporation

Directorship in Listed Company / Other Company : None/None

Family relation with other Executives :  None

Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None

First time appointed as the director : 27 March 2015

นายมาซาโตะ ทาเคอิ 
Mr. Masato Takei
ประธานกรรมการ 
Corporate Board Chairman

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
Mr. Kyosuke Sasaki
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  
President & Chief Executive Officer

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
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อายุ : อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree of Commerce from Otaru University of Commerce

ประวัติการท�างาน : 

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 of Sojitz Meat & Agri Corporation

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี/ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 พฤษภาคม 2553

Age :  65 years old

Education :  Bachelor’s Degree of Commerce from Otaru University of Commerce

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 of Sojitz Meat & Agri Corporation

Directorship in Listed Company / Other Company : None/None

Family relation with other Executives : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None

First time appointed as the director : 14 May 2010

อายุ : อายุ 40 ปี

ประวัติการศึกษา : - Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science from Keio University

  - Certified Public Accounting (CPA) United States of America

ประวัติการท�างาน : 

2550-2555  - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation

2555-2557  - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี/ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :  28 มีนาคม 2557

Age :  40 years old

Education :  - Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science from Keio University

  - Certified Public Accounting (CPA) United States of America

Experiences :  

2007-2012  - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation

2012-2014  - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 

Directorship in Listed Company / Other Company : None/None

Family relation with other Executives : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None

First time appointed as the director : 28 March 2014

นายเออิจิ ฮามาดา 
Mr. Eiji Hamada
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
Executive Vice President & Chief Financial Officer 

นายจิโร่ นิชิยาม่า 
Mr. Jiro Nishiyama
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร  
Senior Vice President & Executive Officer
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อายุ : อายุ 73 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�างาน : 
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
2529-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
2526-ปัจจุบัน  - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
2527-ปัจจุบัน  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด
2530-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 
2531-ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00%
นางวีณา สุวรุจิพร ภริยา : 4,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00%
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 29 มีนาคม 2556

Age :  73 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 Other 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 Executives : None
Shareholding in the Company as of 1 December 2015 : 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

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn
กรรมการ 
Director

นางสาวกนกพร  อังสุนทรสฤษดิ์ 
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid
กรรมการ 
Director

อายุ : อายุ 45 ปี

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�างาน : 

2553-ปัจจุบัน     - Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

   ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)            

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี/ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 31 มีนาคม 2554

Age :  45 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 Public Company Limited. 

Directorship in Listed Company / Other Company : None/None

Family relation with other Executive : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None

First time appointed as the director : 31 March 2011
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อายุ : อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ จากมหาวทิยาลยัอาลกิาร์ มสุลมิ ประเทศอินเดีย

ประวัติการท�างาน : 

2532-2554  - ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิการธนาคาร บรษิทัเบอร์ลีย่คุเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

2546-2554  - กรรมการ บรษัิท ค๊อสม่าเมดิคอล จ�ากัด (บรษัิทในกลุม่บรษัิทเบอร์ลีย่คุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน))

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่น : ไม่มี/ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี/ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 มิถุนายน 2555

Age :  65 years old

Education :  Bachelor’s Degree of Economics from Aligarh Muslim University, India

Experiences :  

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 / Other Company : None/None

Family relation with other Executives : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None

First time appointed as the director : 20 June 2012

อายุ : อายุ 47 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
  - ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
  - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
  - ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
ประวัติการท�างาน : 
2556-2557  - หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จ�ากัด
2557-2558  - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
2549-2556  - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี/ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552

Age :  47 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 Accountant (CPA) Thailand
  - Certification in Control Self Assessment (CCSA)
  - Certified Internal Auditor (CIA)
  - Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Experiences :  
2013-2014  - Partner of BDO Ltd.
2014-2015  - Senior Partner of Thai Info Ltd.
Directorship in Listed Company : None 
Directorship in Other Company 
2006-2013  - Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
2015-Present  - Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Family relation with other Executives : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None
First time appointed as the director : 14 August 2009

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล 
Mr. Suvat Suebsantikul
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and Audit Committee Chairman

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  
Mr. Opas Sripornkijkachorn 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director & Audit Committee Member
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อายุ : อายุ 65 ปี
ประวตักิารศกึษา : -  Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
  -  Advanced Management Development Program รุน่ที ่2/2535
   จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
  -  Financial Statements for Directors Program 2011
   from Thai Institute of Directors
  -  Director Certification Program (DCP141/2011)
    from Thai Institute of Directors
ประวัติการท�างาน : 
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 
2537-2543  - กรรมการ บรษิทั ไอแอนด์ซ ีดเีวลลอ็ปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
2543-ปัจจบุนั  - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เจ.เอน็.อาร์ จ�ากดั
  - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.เอ.ท ีอนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2558/31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี/ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 16 สงิหาคม 2553

Age :  65 years old
Education :  - Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
  - Advanced Management Development Program 2/2535 
   from Thammasart University
  - Financial Statements for Directors Program 2011 
   from Thai Institute of Directors
  - Director Certification Program (DCP141/2011) 
   from Thai Institute of Directors
Experiences :  
Directorship in Listed Company : None
Directorship in Other Company  
1994-2000  - Director of I & C Development (Thailand) Co., Ltd.
2000-Present     - Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
  - Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Family relation with other Executives : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2015/31 December 2015 : None/None
First time appointed as the director : 16 August 2010

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

เปล�่ยนรูปคนใหม่

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  
Mr. Kasemsak Masayavanich
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director & Audit Committee Member
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อายุ : อายุ 74 ปี
ประวัติการศึกษา :  - ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)
  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยลัยรามค�าแหง
  - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ( ปรอ. รุ่นที่ 1 )
ประวัติการท�างาน :  
ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน  - นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2552-ปัจจุบัน  - นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน 
   กระทรวงมหาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2553-ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
อดีต
2520-2540  - กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย 
2520-2522  - ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2522-2528  - ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย (พ.ศ.2522-2528 และ พ.ศ.2532-2534)
  - ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม 

Age :  74 years old
Education : -  Bachelor 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 Defense Volunteer 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  - Member of the National Legislative Assembly of Thailand
1977-1979  - Senator 2 terms (1979-1985 & 1989-1991)
  - Advisor to the Minister of Industry 

อายุ :  อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา 

  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท�างาน : 

2521-2534  - หวัหน้างานควบคมุปุย๋เคมสีายที ่1 กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2534-2545  - หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2545-2553  - ผูอ้�านวยการกลุม่ควบคมุพนัธุพ์ชื กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553-2555  - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Age :  62 years old

Education : Bachelor Degree of Science (Soil Science, Faculty of Agriculture) 

  from Kasetsart University 

Experiences :

1978-1991  - Chief of Chemical Fertilizer Inspector Central Area, 

   Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

1991-2002  - Chief of Chemical Fertilizer Registration, Department of Agriculture, 

   Ministry of Agriculture and Cooperatives

2002-2010  - Director of Plant Varieties Control Group, Department of Agriculture, 

   Ministry of Agriculture and Cooperatives

2010-2012  -  Director of Fertilizer Control Group, Department of Agriculture, 

   Ministry of Agriculture and Cooperatives

ที่ปร�กษาบริษัท
Company Advisors

เปล�่ยนรูปคนใหม่

นายกองเอกเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 
TDVC Col Plengsakdi  Prakaspesat
ที่ปรึกษาอาวุโส 
Senior Advisor

นายธเนศ ปงสุทธิวงศ์  
Mr. Thanet Pingsutthiwong
ที่ปรึกษา 
Advisor
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No.1 
ชื่อ : นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Commerce’s Degree 
  from Waseda University  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
Name :  Mr. Kyosuke Sasaki
Position :  Chief Executive Officer & President 
Age :  54 years old
Education :  Bachelor of Commerce’s Degree 
  from Waseda University 
Share holding in the Company as of 31 December 2015 : None

No.2
ชื่อ   :  นายเออิจิ  ฮามาดา
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  
อายุ :  อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Commerce’s Degree 
  from Otaru University of Commerce
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
Name   :  Mr. Eiji Hamada
Position :  Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age :  65 years old
Education :  Bachelor of Commerce’s Degree 
  from Otaru University of Commerce
Share holding in the Company as of 31 December 2015 : None

No.3
ชื่อ   :  นายจิโร่ นิชิยาม่า
ต�าแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 40 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science 
  from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
Name  :  Mr. Jiro Nishiyama
Position :  Executive Officer & Senior Vice President
Age :  40 years old
Education :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science 
  from Keio University 
Share holding in the Company as of 31 December 2015 : None

No.4
ชื่อ : นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 46 ปี 
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Social Sciences 
  from Hitotsubashi University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
Name : Mr. Tadahiko Sugio
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 46 years old
Education       : Bachelor’s Degree in Social Sciences 
  from Hitotsubashi University
Share holding in the Company as of 31 December 2015 : None

No.5
ชื่อ   : นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : อายุ 66 ปี
ประวัติการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 : 10,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name :  Mr. Pairoj Punyavut
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  66 years old
Education :  Bachelor of Science’s Degree 
  from Chulalongkorn University
Share holding in the Company as of 31 December 2015 
 : 10,124 shares or 0.00%
No.6
ชื่อ   :  นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 50 ปี
ประวัติการศึกษา :  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาจติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
Name  :  Mrs. Montha Kasadesinchai
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  50 years old
Education :  Bachelor’s Degree in English 
  from Thammasat University 
  Master’s Degree in Industrial & Organizational Psychology 
  from Thammasat University  
Share holding in the Company as of 31 December 2015 : None

No.7
ชื่อ : นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 : 13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name : Mr. Somruk Likitcharoenphan
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 51 years old
Education : Bachelor’s Degree in Industrial Engineering  
  from Chulalongkorn University 
  Bachelor’s Degree in Computer Science  
  from Mahidol University
Share holding in the Company as of 31 December 2015 
 : 13,600  shares or 0.00%

No.8
ชื่อ : นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา :  วทิยาศาสตร์บณัฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาเอกกฏีวทิยา 
  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
Name : Mr. Watchara Pingsuthiwong
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 58 years old
Education : Bachelor of Science’s Degree in Entomology 
  from Kasetsart University
Share holding in the Company as of 31 December 2015 : None

คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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เลขานุการบริษัท  / ส�านักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office
นายพชระ วรรธนวินิจ

เลขานุการบริษัท  / หัวหน้าส�านักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij 

Corporate Secretary / Legal Head

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

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai

Executive Officer & Senior Vice President

นายไพฑูรย์ อินอุทัย 

ผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบภายใน  

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

นายธนณัท ตั้งควิวิช 

ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

Mr.Thananat Tangkavivit 

General Manager - Procurement Division

หมายเหตุ :  * นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
  ** นายชิกาฮิเด โมริ พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
Remark  :  *  Mr. Kyosuke Sasaki has been appointed as Chief Executive Officer & President since March 27, 2015
  ** Mr. Chikahide Mori resigned from the position of Chief Executive Officer & President on March 27, 2015
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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�านวยการ 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 

Mr. Pairoj Punyavut 
Executive Officer & Senior Vice President

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

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

นายพลจักร มิ่งมหากุล
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Poljak Mingmahakul
Senior General Manager & Deputy Plant Manager

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Boonchai Kokietpitak 
General Manager - Operation Support Division

นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Nares Tunpichai
General Manager - Production Management Division

โรงงานนครหลวง
Nakhonluang Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

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

นายสมพงค์ เลิศวิริยะพันธ์  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส รองผู้จัดการโรงงาน

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

 

คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends
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1. ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   :  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�าหรับปี 2558 มีจ�านวนรวม 6.7 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน              
(2) ค่าบ�าเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
แต่ละท่านมีดังนี้
Monetary remuneration  :  Remuneration of The Board of Directors in the year 2015 amounted to a total of THB 6.7 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)

ล�าดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

กรรมการ
Directors

กรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

1 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei 

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

250,500

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ*
Mr. Kyosuke Sasaki*

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

36,000

3 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

983,000

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

556,800

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director

296,500

6 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn 

กรรมการ
Director

296,500

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

521,170 620,000

8 นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

422,000 480,000

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

422,000 480,000

10 นายชิกาฮิเด  โมริ**
Mr. Chikahide  Mori**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

1,372,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ      :  ไม่มี
Other  remuneration :  None

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�าหรับปี 2558 จ�านวน 9 ท่าน ** มีจ�านวนรวม 43.2 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน
รายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
Monetary Remuneration :  Remuneration of The Executives in the year 2015 for 9 persons ** amounted to a total of THB 43.2 million, which 
included (1) monthly salary and (2) other benefits
ค่าตอบแทนอื่นๆ      : ไม่มี
Other remuneration  : None

หมายเหตุ :     
* นายเคียวซุเกะ ซาซากิ เข้ารับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558  
**นายชิกาฮิเด โมริ พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558  

Remark :       
* Mr. Kyosuke Sasaki has been elected to be the company director & Chief Executive Officer & President since March 27, 2015  
**Mr. Chikahide Mori resigned from the position of the company director & Chief Executive Officer & President on March 27, 2015  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำาหรับปี 2558
Remuneration of Directors and Executives in the year 2015
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำาหรับปี 2558
Remuneration of Directors and Executives in the year 2015

ในปี 2558 บริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้.-
In 2015, the company held 5 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow:-

ที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5

1 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการ
Corporate Board Chairman

    

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer & President

-    

3 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Chief Financial Officer & Executive Vice President

    

4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Executive Officer & Senior Vice President

    

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid 

กรรมการ
Director

    

6 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
Director

    

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

    

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

    

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

    

10 นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer & President

 - - - -

หมายเหตุ 1.  เข้าร่วมประชุม X   ไม่เข้าร่วมประชุม - ลาออก/ยังไม่ได้รับต�าแหน่ง
 2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
 3. นายชิกาฮิเด โมริ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558

Remark 1.   means Attended X   means Absent - means Resigned/not in position
 2.  Mr. Kyosuke Sasaki has been elected to be the company director since March 27, 2015.
 3.  Mr. Chikahide Mori resigned from the director on March 27, 2015.

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำาปี 2558
Details of the 2015 Board of Directors Meeting Attendance
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การดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบร�หาร และผูมีอํานาจควบคุม 
ในบร�ษัท บร�ษัทยอย และบร�ษัทรวม
Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the
Company, Subsidiary Companies and Associated Company

ที่
No.

รายนาม
Name

TCCC

บริษัทยอย
Subsidiary  Companies

1 2 3

1 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

x

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ(1)

Mr. Kyosuke Sasaki(1)
0// x x //

3 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

// // //

4 นายจิโร นิชิยามา
Mr. Jiro Nishiyama

//

5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

/

6 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

/

7 นายสุวัฒน สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

#

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

#

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

#

10 นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
Mr. Tadahiko Sugio

/// // // //

11 นายไพโรจน ปญญวุฒิ 
Mr. Pairoj Punyavut 

///

12 นางมณฑา เกษตรศิลปชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai

/// /

13 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ(2)

Mr. Somruk Likitcharoenphan(2)

/// //

14 นายวัชระ ปงสุทธิวงศ
Mr. Watchara Pingsuthiwong

///

รายงานประจําป 2558
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บริษัทย่อย /Subsidiary Companies

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

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

3. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

หมายเหตุ :   X = ประธานกรรมการ     #  = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 /// = เจ้าหน้าที่บริหาร   //  = กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร   
 /  = กรรมการ   0  = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
 - เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
 - เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอ็ม จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
 - เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
(2) นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ 
 - เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอ็ม จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

Remark : X = Board Chairman    #  =  Independent Director & Audit Committee Member
 /// = Executive Officer    // =  Director & Executive Officer  
 /  = Director 0 =  President and Chief Executive Officer

(1) Mr. Kyosuke Sasaki
 - has been elected to be a director of MC Agro-Chemicals Co., Ltd. on 22 April 2015.
 - has been elected to be a director of N.I.M. Co., Ltd on 7 April 2015.
 - has been elected to be a director of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd. on 1 April 2015.
(2) Mr. Somruk Likitcharoenphan 
 - has been elected to be a director of N.I.M. Co., Ltd on 7 April 2015. - has been elected to be a director of N.I.M. Co., Ltd on 7 April 2015.
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ส�าหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 / For The Year 2015, as of December 31, 2015

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบ
บัญชี

Audit Fee

ค่าบริการอื่น
Non-

Audit Fee

รวม
Total

ค่า
ตอบแทน
ค้างจ่าย
Accrued 
Audit/
Non-

Audit Fee

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

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

 2,290,000 -  2,290,000  580,000 

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

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

 781,510 -  781,510  580,570

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

บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ากัด
United auditing PKF Limited.

124,000 -  124,000  55,000 

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

 3,195,510  -  3,195,510  1,215,570 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
Fees Paid to Public Accountants

รายงานประจ�าปี 2558
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report

 ในปัจจุบัน แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่ส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้น�าแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือน�ามาเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์
แล้วว่าการด�าเนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้กิจการและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง       
มีความสุข และน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ก็ได้ให้ความส�าคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ด�าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทมาตลอด บริษัทได้จัดท�ารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ
 วิสัยทัศน์ของบริษัท
 “เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย”
 บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมที่จ�าเป็นและขาดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในล�าดับต้นๆ ที่เกษตรกรจะเลือกใช้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังจะเป็นคลังความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย
 พันธกิจของบริษัท
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�าหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
 1.มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพสูง และจัดจ�าหน่ายให้แก่เกษตกรในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะไม่มุ่งจ�าหน่ายสินค้า
เพียงอย่างเดียวแต่จะให้ค�าแนะน�าในการใช้สินค้าของบริษัทให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละพื้นที่และพืชแต่ละชนิดเพราะการการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถเป็น    
มิตรกับส่ิงแวดล้อมได้เมื่อได้มีการใช้อย่างสมดุลโดยค�านึงถึงสภาพดินและพืชแต่ละชนิดเป็นการเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้ว  
ยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินไปด้วย 
 2.บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดรวมถึงจัดการกระบวนการให้ใช้พลังงานให้คุ้มค่าด้วย
 3.บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่รายรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 ทิศทางสู่ความยั่งยืน
 เกษตรกรรมมีความส�าคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมากโดยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรจะใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย        
ยารกัษาโรค รวมถงึสิง่ของทีจ่�าเป็นอืน่ๆ ในชวีติประจ�าวนั ในฐานะผูผ้ลติปุย๋เคมีซึง่เป็นสนิค้าทีมี่ความเกีย่วข้องโดยตรงกบัการเกษตร บรษิทัจงึมคีวามรบัผดิชอบ
ที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น บริษัทเชื่อว่าการซื่อสัตย์ต่อลูกค้าโดยการควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้ได้มาตรฐานสูงรวมถึงให้ค�าปรึกษาในการใช้สินค้าให้ถูกต้องจะช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะท�าให้บริษัทสามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ 
ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ่งที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตที่ยังยืนต่อไป 
 กรอบการรายงาน
 เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดท�าขึ้นตามแนวทางการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบการ
รายงาน CSR บูรณาการประจ�าปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรม
ของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท
 ลักษณะธุรกิจของบริษัท
 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมียอดจ�าหน่ายประมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี 
 ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ และอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�าเนินกิจการของบริษัท
ด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสีย
ยังเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยังยืนอีกด้วยโดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ตลอดจนส�ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1.พนกังานของบรษิทั เป็นผูป้ฏบิตัแิละด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบรษิทั ประโยชน์หรอืผลกระทบทีอ่าจได้รบัได้แก่ ค่าจ้างสวสัดกิารต่างๆ 
หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 2.ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้มีช�าระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับ
ได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�าไรขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3.ลูกค้า เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการบริโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ การเปิด
เผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย 
 4.คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์
หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์ 
 5.คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�าหน่ายสินค้าแข่งขันกับ ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมาย การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
 6.เจ้าหน้ี เก่ียวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การช�าระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง    
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 7.ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อ       
สิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report

 ประเด็นที่ส�าคัญและมุ่งเน้นในการด�าเนินความรับผิดชอบสังคม
 จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและประด็นที่มีความส�าคัญต่อบริษัท บริษัทจึงได้ก�าหนด
ประเด็นที่ส�าคัญและมุ่งเน้นดังนี้
 -คุณภาพของสินค้า
 -กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 -การให้ข้อมูลความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์
 -การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
 
 จากนั้นบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นส�าคัญ
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บรษิทัมนีโยบายเน้นการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูได้มาตรฐาน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจและเชือ่ม่ันในคณุภาพสนิค้าของบรษิทัว่าเป็น “ปุย๋เตม็สตูร” 
การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ในการนี้
บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้
 1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 • ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวดโดยจะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของ
ปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกันเริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่ปุ๋ยผลิต
ส�าเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตส�าเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะ
สุ่มเก็บตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�าเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากสายการผลิตและน�าไปผ่าน
กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งจากสถิติมีเพียงร้อยละ 0.2 ของปุ๋ยที่ผลิตเท่านั้นที่ถูกน�ากลับไปผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานใน
การควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
 • บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพความแม่นย�าในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ในกระบวนการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฎิบัติการของ
บริษัทจะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�าหน่ายได้
 2. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
 • บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�าหน่ายในการจัดหา     
สถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจ�านวนต้ังแต่ 30-200 คนต่อการประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ารุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสม
กับการเพาะปลูกฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรได้และวิทยากรจะตอบค�าถามให้ นอกจากนี้
บริษัทยังรับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะน�าสินค้าของบริษัทด้วย 
 • บริษัทจัดท�าโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ยาง มันส�าปะหลัง ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยของ
บริษัทให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้น�าที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จากนั้น
แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�าการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้ค�าแนะน�า 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะ
จัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิต เกษรตรกรร้อยละ 99 เห็นตรง
กันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามค�าแนะน�าของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 
 • บริษัทจัดท�าวารสารเพื่อนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผู้แทนการค้า และผู้สนใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คิดมูลค่า 
หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชด�าริในด้าน
การเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดินฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิของ
บริษัท รวมท้ังเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีคอลัมไขปัญหาเกษตรซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซัก
ถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว  
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่
โรงงานพระประแดง โดยโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้า
นครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการการผลิตปุ๋ยเคมีได้ด้วย 
ซึ่งโดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงานความร้อนมาใช้ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถท�ารายได้ให้แก่บริษัทจาก
การขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงด้วย บริษัทเริ่มเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556 
 • บริษัทได้ด�าเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�าเลียงวัตถุดิบหรือสินค้า
ส�าเร็จเข้าสู่โรงงานจะอาจจะท�าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสูญเสียวัตถุดิบจ�านวนหนึ่งด้วย 
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บริษัทได้ด�าเนินการติดต้ังเคร่ืองก�าจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากด�าเนิน
การติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบก�าจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank 
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้าจับละอองฝุ่น ท�าให้สามารถก�าจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้  ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดท�าป้ายแสดงคุณภาพ
อากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะท�าการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้ายดิจิตอล เพื่อเป็นการเปิด
เผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 • บริษัทด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้จะรณรงค์ให้พนักงานท�าการการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะน�าไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับซื้อขยะ
ทีส่ามารถน�าไปรไีซเคลิได้ตามราคาทีก่�าหนดไว้ จากนัน้ขยะดงักล่าวกจ็ะถกูขายให้แก่ผูร้บัซือ้ขยะรไีซเคลิต่อไปสอดคล้องกบักจิกรรม “เปลีย่นขยะให้เป็นเงนิ” ที่บริษัท
จัดขึ้น เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะน�ามาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัดวาง
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการด�าเนินโครงการพบว่าโรงงานพระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขาย
ให้แก่ผู้รับซื้อจ�านวน 5.3 ตัน โรงงานนครหลวงสามารถลดการก�าจัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 33 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของจ�านวนปริมาณขยะที่ต้อง
ก�าจัด และสามารถเพิ่มจ�านวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือร้อยละ 68 ของจ�านวนขยะรีไซเคิลที่จ�าหน่ายได้ โครงการนี้มีส่วน
ช่วยลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะ เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตส�านึกให้แก่พนักงาน
ในการการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 
 • ในปี 2558 โรงงานนครหลวงของบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14000 : 2004 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (Environmental 
Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ 
และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจได้ด้วย
 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นส�าคัญ จึงได้มีการจัดท�าข้อแนะน�าการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่
พนักงานและเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ในการนี้ บริษัทจัดหาล่ามเพื่อแปลให้แรงงานต่างชาติ เช่น 
กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื้อหาของการอบรมด้วย นอกจากนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละ
สายงานการพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการท�างานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
จะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดท�ารายงานและเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานเนื่องจากการท�างานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซึ่งจาก
สถิติในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการท�างานเนื่องจากสาเหตุเดิมเลย
 • นอกจากนี้บริษัทได้ด�าเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ท�างานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื้นที่
ปลอดจากยาเสพติด บริษัทจะร่วมมือกับต�ารวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�าหนดวันล่วงหน้า หากพบ
ว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�าเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�าบัดที่โรงพยายาลที่ก�าหนดไว้ ในการบ�าบัด
พนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�าจนครบระยะเวลาของการบ�าบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็น   
ระยะๆ ตามก�าหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�าการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่า
มีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบ�าบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่าพนักงานคนใดที่ตรวจพบว่ามี
สารเสพติดในร่างกาย
 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
 • เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันน�าของ
ประเทศหลายแห่งเพื่อด�าเนินการโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
นั้นผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่
 -โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
  ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 -โครงการการศกึษาแนวทางการใช้ปุย๋อย่างมปีระสทิธภิาพในการผลติส้มสายน�า้ผึง้ ร่วมกบัคณะผลติกรรมการเกษตร ภาควชิาพชืสวน มหาวทิยาลยัแม่โจ้
 -โครงการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 -โครงการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมส�าหรับการเพิ่มผลผลิตยางหลังเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 -โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน�้ามันที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
 -และโครงการวิจัยอื่นๆ
 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด ผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ยและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ โดยตีพิมพ์       
ในวารสารเพื่อนแท้และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร
 CSR after process
 • โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร
 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ เพื่อเติบโตเป็นคนดีและ       
มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัทต่อสังคมด้วย บริษัทจึงได้จัดทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่
ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส�าหรับปีนี้มีทุนการศึกษาจ�านวน 252 ทุนการศึกษาด้วยกัน มูลค่าทุนละ 3,000 
บาท ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 5,000 บาท ส�าหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา 
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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 agriculturist”
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 agriculturist 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 agriculturist.

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 agriculturist 

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 agriculturist 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.

The Company’s business
The Company is a producer and distributor of high quality chemical fertilizer with sales volume of 1.2 million ton per year. 
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 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. 

Significant and focused issue for CSR
From analysis of the stakeholders considering the issue which is important to the stakeholders and the issue which is important to the 

Company, the Company has specified the significant issues as follows.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report

รายงานประจ�าปี 2558

78      

P.1-226 AnnualReport2015 M3.indd   78 3/2/16   10:30 AM



 -Quality of the product
 -Environmental friendly production process
 -Providing information on use of the product
 -Human resources development
Then the Company has proceeded CSR activity focusing on the above issues.
 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 agriculturist consequently. Finally, the agriculturist 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 laboratory is now 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 Agricultural for trading.  
 2. Information disclosed to the agriculturist
 • 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 agriculturist 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 agriculturist 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 Agriculturist) Magazine distributed to agriculturist, 
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 agriculturist 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    
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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.
 • In 2015, the Company’s NKL Plant was certified ISO 14000 : 2004 Standards (Environmental Management System) which is most 
trusted by organizations worldwide for managing resources and environment as well as developing business in  the mean  time. The Standards 
mainly emphasized on polluted prevention and green environment in order to reducing any environmental affects including reduction of production 
costs.
 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 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 last years, there was 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 agriculturist 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 agriculturist 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 agriculturist, 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 primary school and the secondary school 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 252 scholarships in total and each scholarship 
worth THB 3,000 for the students in the primary schools and THB 5,000 for the students in the secondary schools.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report
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• บริษัทฯ ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากนิตยสารการเงินธนาคาร
• TCCC was awarded as the best company of the year 2015 in industrial sector from Money & Banking magazine.

• โรงงานพระประแดงได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน
• Phrapradaeng Plant Site has been certified as the safety workplace from the Ministry of Labour.

• โรงงานพระประแดง ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
• Phrapradaeng Plant Site has been certified ISO14001:2004 Standard of environmental management system.

กิจกรรมสังคมปี 2558
Social Activities 2015

รางวัลความสำาเร็จแห่งปี 2558 
Awards and Recognition 2015
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กิจกรรมสังคมปี 2558
Social Activities 2015

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
Community Relations Activities

• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
• Children’s day activity

• โครงการจัดการแข่งขันเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 6 โรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยา
• The “A-Math Genius” project for 6 schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

• โครงการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพให้กับโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จ.สมุทรปราการ
• Renovation and scenery development project for Klongnakluenoi School in Samut Prakarn Province.

รายงานประจ�าปี 2558
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• ท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานพระประแดง อ.พระสุมทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
• The Big Cleaning Day nearby Phrapradaeng Plant Site area, Phra Samut Jedee District, Samut Prakan Province

• งานกฐิน ณ วัดทองทรงธรรม วัดเสด็จ วัดละมุด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
• Kathin ceremony at Wat Thong Songtham, Wat Sadet, Wat Lamud in Nakhon Luang District, 
 Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

• โครงการสร้างสนามเด็กให้แก่โรงเรียนวัดเสด็จ อ�าเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
• Playground build project for Wat Sadet School in Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
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โครงการมอบทุนการศึกษา
The Annual Educational Scholarship Project

• สนับสนุนโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทยปี 2558
• To support the project “Young Farmer : The Future of Thai Rice” in the year 2015.

• โรงเรียนวัดเสด็จ จ.พระนครศรีอยุธยา
• Wat Sadet School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

• โรงเรียนวัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา
• Wat Lamud School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

• โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
• Kasemsimawittayakarn School in Ubon Ratchatani Province

• โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี
• Kumphawapi School in Udon Thani Province

กิจกรรมสังคมปี 2558
Social Activities 2015
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• โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ จ.นครราชสีมา 
• Ban Thanonhakyai School in Nakhon Ratchasima Province

• โรงเรียนส�าโรงทาบวิทยา จ.สุรินทร์
• Samrongthap Wittayakom School in Surin Province

• โรงเรียนบ้านอุ่นเม้า จ.ร้อยเอ็ด
• Ban ummao School in Roi Et Province.

• โรงเรียนบ้านยอดดอนชี จ.อุบลราชธานี
• Ban Yoddonchee School in Ubon Ratchathani Provinc

• โรงเรียนวัดทองทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
• Wat Thong Songtham in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

• โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ขอนแก่น
• Ban Toongpong School in Khon Kaen Province
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กิจกรรมสังคมปี 2558
Social Activities 2015

• คณะศึกษาดูงานในโครงการจัดการประชุม
 และนิทรรศการด้านเทคโนโลยีปุ๋ย 2558
• Argus FMB Technical Fertilizer conference 
 and Exhibition 2015
  

• คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
 การเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• Professors and students from Faculty of 
 Agricultural Technology, King Mongkut's
 Institute of Technology Ladkrabang (KTML)

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
Plate Site Visit Activities

รายงานประจ�าปี 2558

86      

P.1-226 AnnualReport2015 M3.indd   86 3/2/16   10:31 AM



• คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• Professors and Students from Maejo University
  

• คณะผูบ้รหิารบรษิทั จาก Atlas Fertilizer Corporation
• The Managements  from Atlas Fertilizer Corporation

  

• คณะครูและนักเรียนจาก 3 โรงเรียน
 ในอ�าเภอนครหลวง
• Teachers and Students from three schools 
 located in Nakhon Luang District
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 ในระหว่างปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์      
กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดในสาระ
ส�าคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ

1. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล 
   เคมิคัล จ�ากัด (MCIC)
   (1 มค. 2558 -1 เมย 2558)

1. บริษัทซื้อสารเคมีและเม็ดพลาสติกจาก 
MCIC เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยและกระสอบ
บรรจุปุ๋ย โดยเป็นการสั่งซื้อระหว่างปี
หลายงวดด้วยกัน

13,103,210 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

2. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด    
   (MCPL)
   (1 มค. 2558 -1 เมย 2558)

1. บริษัทซื้อเม็ดพลาสติกจาก MCPL 
เพื่อใช้ในการผลิตกระสอบปุ๋ย โดยเป็น
การสั่งซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

7,850,000 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด    
   (NIM)

1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงและแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์
บรรจุสารเคมีและใช้เช่าท่าเทียบเรือ
เพื่อการขนส่งสารเคมีทางเรือ

13,669,321 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมิน
โดยบริษัทประเมินราคาอิสระ

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์
บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา

1,229,369 อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

3. บริษัทใช้บริการ NIM ในการผสมสารเคมี 
(ทินเนอร์) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

21,337 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

4. บรษิทั เอม็ซ ีอะโกร-เคมคิลั จ�ากดั    
   (MC Agro)

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้
ใช้เครื่องหมายการค้า

81,295 ค่าธรรมเนียมค�านวนจากปริมาตร
ของสินค้าที่จ�าหน่ายภายใต้

เครื่องหมายการค้าของบริษัทในอัตรา 
0.04 บาทต่อ1 ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม

5. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์   
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
   (Metro Systems)

1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ารอง
ข้อมูลของบริษัทจาก Metro Systems 

1,866,735 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

รายงานประจ�าปี 2558

88      

P.1-226 AnnualReport2015 M3.indd   88 3/2/16   10:31 AM



2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำากัด (MCIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ   
   คอร์ปอเรชั่น (Sojitz Group)
   (1 มค. 2558 -1 เมย 2558)

1. MCIC ขาย Polypropylene และสารเคมี
อื่นให้กับ Sojitz Group โดยเป็นการขาย
ระหว่างปี หลายงวดด้วยกัน

1,415,577 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

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

16,972,465 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

2. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด 
   (Metro Tan)                           
   (1 มค. 2558 -1 เมย 2558)

1. MCIC ขายเคมีภัณฑ์หลายชนิดให้
กับ Metro Tan โดยเป็นการขายระหว่างปี 
หลายงวดด้วยกัน

9,702,288 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

2.  MCIC จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ Metro tan 160,200 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการทั่วไป

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำากัด (MCPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ

1. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด
   (1 มค. 2558 -1 เมย 2558)

1. MCPL ขาย PE Sheet และถุงพลาสติก
ให้กับ Metro Tan โดยเป็นการขายระหว่างปี
หลายงวดด้วยกัน

550 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

2. MCPL ให้บริการเช่าส�านักงานและโกดัง
สินค้าแก่ Metro Tan

160,200 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระ

4. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าท�ารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการก�าหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าท�ารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ  
   คอร์ปอเรชั่น

1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษา
สินค้าของ NIM 

6,958,872 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการทั่วไป
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions
รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำารายการระหว่างกัน

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ผลิต น�าเข้า ส่งออก และจัดจ�าหน่ายสินค้า
ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร 
พลังงานและแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่อง
อุปโภค บริโภค

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท 

*2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล  
    เคมิคัล จ�ากัด (MCIC)

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
51 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน คอื 
นายชกิาฮเิด โมร ินายเออจิ ิฮามาดา นายจโิร่ นชิยิาม่า และ
ผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน MCIC คือ    
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

*3. บรษิทั เอม็ซ ีพลาสตกิ จ�ากดั    
    (MCPL)

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสติก เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ 
นายชกิาฮเิด โมร ินายเออิจิ ฮามาดา นายจิโร่ นิชิยาม่า
และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน MCPL คือ
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด 
   (NIM)

บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ 
นายเคียวซุกะ ซาซากิ และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการใน NIM คือ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ และ
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

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

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ 
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ นายเออิจิ ฮามาดา และผู้บริหารของ
บริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน MC Agro คือ 
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย และนายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

6. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
   (Sojitz Group)

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ
ของบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

**7. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด   
     (Metro Tan)

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ MCIC ถือหุ้นใน Metro Tan ในสัดส่วนร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  

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

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

หมายเหตุ
 * บริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ MCIC และ MCPL แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
 **บริษัทเสียสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดเนื่องจากจ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ MCIC ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
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เงื่อนไขและนโยบายราคา
 รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและ
ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียว
กับที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี ส�าหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไข         
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผู้ประเมินอิสระท่ีว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซ่ึงจะได้มีการน�ามาเปรียบเทียบราคา
ส�าหรับรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับการ
บริการบริษัทได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วและจากผู้เช่ียวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค�้าประกัน เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการด�าเนินงาน
ของบริษัท โดยการท�ารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
 ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ได้มีการก�าหนดอ�านาจในการด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินท่ีก�าหนด ซึ่งการก�าหนดอ�านาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต 
 ในกรณีที่อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามข้อก�าหนด 
ประกาศ และค�าสั่งที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้โดย
เคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในกรณีที่
จะต้องมีการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ก�าหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะกระท�า
ไปบนหลักการของความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่างกันเพ่ือดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทาง              
ผลประโยชน์ ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

 During 2015, 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 2015 Financial Statements 
as of 31 December 2015. Details are as follows.

1. Connected Transaction of the Company

Connected Person Transactions Amount 
(Baht)

Necessity/ 
Reason 

1. MC Industrial Chemical Co., Ltd.   
   (MCIC) 
   (1 Jan 2015-1 Apr 2015)

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

13,103,210 Sale price is the market price

2. MC Plastic Co., Ltd. 
  (MCPL) 
  (1 Jan 2015-1 Apr 2015)

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

7,850,000 Sale price is the market price

3. 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 

13,669,321 The rental rate is the market rate 
appraised by the independent 

appraisal firm

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

1,229,369 The service rates are in accordance 
with the actual rate charged by 
electricity and water provider 

3. The Company uses NIM’s service: 
chemical mixing and other service

21,337 The fee charged at the rate that the 
provider charges from the ordinary 

customers

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

1. The Company receives royalty fee 
from trademark licensing 

81,295 The fee calculated by the 
quantity of the product sold under 
the trademark at the rate of THB 

0.04 per 1 liter or 1 kilogram

5. Metro Systems Corporation  
   Public Company Limited 
   (Metro Systems)

1. The Company obtained the       
maintenance services of the back-up 
system for the company information 
from Metro Systems 

1,866,735 The fee charged at the rate that the 
provider charges from the ordinary 

customers
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2. Connected Transaction of MC Industrial Chemical Co., Ltd (MCIC) which is the Company’s subsidiary 

Connected Person Transactions Amount 
(Baht)

Necessity/ 
Reason

1. Sojitz Corporation Group  
   (Sojitz Group) 
   (1 Jan 2015-1 Apr 2015)

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

1,415,577 Sale price is the market price

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

16,972,465 Sale price is the market price

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

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

9,702,288 Sale price is the market price

2. MCIC uses other services from 
Metro Tan

160,200 The fee charged at the rate that the 
provider charges from the ordinary 

customers

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

Connected Person Transactions Amount 
(Baht)

Necessity/ 
Reason

1. Metro Tan Co., Ltd. 
  (1 Jan 2015-1 Apr 2015)

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

550 Sale price is the market price

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

160,200 The rental rate is the market rate   
appraised by the independent 

appraisal firm

4. Connected Transaction of N.I.M. Co., Ltd (NIM) which is the Company’s subsidiary 

Connected Person Transactions Amount 
(Baht)

Necessity/ 
Reason

1. Sojitz Corporation Group 1.Sojitz uses storage service of NIM   6,958,872 The fee charged at the rate that the 
provider charges from the ordinary 
customers
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Details of Connected Person

Name Business Relationship

1. Sojitz Corporation (Sojitz) Produce, import, export and distribute 
goods in various industries, such as,  
machine, energy, mineral, chemical  
products and consumer goods

Major shareholder of the Company at 43.92% 
shareholding of the paid up capital 

*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 and has the 
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 and has the 
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 and has the same
director as the Company which is Mr. Kyosuke Sasaki and 
the Company’s Executives, Mr. Somruk Likitcharoenphan 
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 and has the same directors 
which are Mr. Kyosuke Sasaki, 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)

Sojitz Group shall mean Sojitz Corporation which is a major 
shareholder of the Company with 43.92% shareholding of 
the paid up capital including Companies in its group

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

Sale of chemical substance MCIC holds shares in Metro Tan 49% of paid up capital 

8. Metro Systems Corporation 
   Public Company Limited 
   (Metro Systems)

Computer system service provider The Company and Metro Systems share the same 
director namely Mr. Suvij Suvaruchiporn

Remark
 *  The Company disposed investment in the ordinary share of MCIC and MCPL since 1 April 2015
 ** The Company loose indirect shareholding as a result of disposal of investment in the ordinary share of MCIC since 1 April 2015

รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions
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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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