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สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman
ปีทผี่ า่ นมาเป็นปีทปี่ ระเทศไทยต้องเผชิญกับการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 9 ในราชวงศ์จกั รี ตลอดระยะเวลา 70 ปีทที่ รงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเป็นกษัตริยท์ ปี่ กครองพสกนิกรด้วยคุณธรรม
ความเมตตา ทัง้ ยังทรงมุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี นึ้ พระองค์ได้ทรงริเริม่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริซงึ่ มีมากกว่า 3,000 โครงการ อาทิ
เช่น โครงการฝนหลวง โครงการกังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกพืชเมืองหนาว ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการทีช่ ว่ ยให้ราษฎร
มีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงแนะน�ำหลักการด�ำเนินชีวิตที่ส�ำคัญซึ่งก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นก็คือ
การมีความพอดี พอประมาณ ยึดมัน่ ในคุณธรรม ใช้ความรูใ้ นการด�ำรงชีวติ และจะต้องมีภมู คิ มุ้ กันจากผลกระทบภายนอก ซึง่ หลักการดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้ได้ดี
กับชีวิตประจ�ำวัน หรือประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทก็ได้ และหากได้พิจารณาแล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักการที่จะท�ำให้บริษัทมีการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนนัน่ เอง
ในโอกาสแห่งความโศกเศร้านี้ บริษัทรู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ บริษัทจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์
และขอเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
ส�ำหรับผลการประกอบการของบริษทั ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมานัน้ บริษทั สามารถท�ำก�ำไรได้สงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ โดยในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีกำ� ไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่รวมเป็นจ�ำนวน 2,305 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นถึงร้อยละ 69 คิดเป็นก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 3.94 บาท ส�ำหรับสาเหตุ ปัจจัย และรายละเอียด
ต่างๆ ของผลประกอบการในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ชแี้ จงในค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังปรากฎในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว
ในปี 2559 บริษทั ได้ดำ� เนินกิจกรรมหลายอย่างเพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษทั ในการทีจ่ ะเป็นบริษทั ระดับภูมภิ าค อันได้แก่ บริษทั มีแผนทีจ่ ะ
ด�ำเนินธุรกิจปุย๋ เคมีในประเทศเมียนมาร์อย่างจริงจัง โดยได้จดั ตัง้ สาขาต่างประเทศสาขาแรกในกรุงย่างกุง้ เพือ่ ท�ำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย
ในประเทศเมียนมาร์ คือ บริษทั ทีซซี ซี ี เมียนมาร์ จ�ำกัด เพือ่ น�ำเข้าปุย๋ เคมีจากไทยและกระจายสูล่ กู ค้าในประเทศเมียนมาร์ตอ่ ไป
นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยได้มีการปรับปรุงระบบการขนส่งภายในโรงงานนครหลวงให้มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหา
ความแออัดของการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลกู ค้า รองรับการบริหารคลังสินค้าและรองรับการขนส่งสินค้าภายในโรงงานทีจ่ ะมีมากขึน้ ตามความต้องการปุย๋ ทัง้ จากภายใน
และภายนอกประเทศทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ทางด้านการบริหารจัดการ บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ ซึง่ จะเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะสนับสนุนการบริหาร
ความเสีย่ งในเชิงรุก และสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายจัดการในการด�ำเนินกิจการของบริษทั เพือ่ ให้มผี ลกระทบน้อยทีส่ ดุ รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กล่าว
มาได้แสดงอยู่ในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว
ในปี 2560 นี้ ถือเป็นปีทที่ า้ ทายปีหนึง่ ของบริษทั ในการทีจ่ ะคงระดับผลประกอบการให้อยู่ในระดับเดียวกับปีทผี่ า่ นมาหรือท�ำให้ดขี นึ้ รวมถึงมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ทีจ่ ะเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในภูมภิ าคด้วย ในการนี้ บริษทั จะได้พยายามอย่างเต็มที่โดยด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี
บริษทั ก็จะไม่ละเลยปณิธานของบริษทั ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนให้เกษตรกรมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ด้วย
เราจะพยายามอย่างเต็มทีค่ รับ!
The previous year is the year that all Thais have faced a great lost from passing away of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej, the
ninth monarch of Thailand from the Chakri dynasty as Rama IX. During his 70 years reign, he served the head of state with morals, kindheartedness,
including determination to improve quality of life of his people. He has initiated more than 3,000 royal projects, for instance, the Thailand Royal Rainmaking
Project, the Chai Pattana Waste Water Aerator project, Kaem Ling Project (formation of detention basins), Klaeng Din Project (acidic soil treatment) and
the Cold weather vegetable project, which help the farmers to be able to do cultivation, to earn revenue and to have better quality of life as a result.
Moreover, he has introduced the crucial principle of living, the ‘Sufficiency Economy’ Philosophy, which is having balance, adhering morals, using
knowledge in living, and having immunity against any impact from outside. Such theory can be used well in daily life or can be applied with business
operation as well. If having considered, the Sufficiency Economy theory shall, finally, lead the way to sustainable growth.
In this deepest sadness occasion, the Company commemorates Royal Grace of King Bhumibol Adulyadej. The Company will inherit King
Bhumibol Adulyadej’s will and will be a part of support for Thai farmers to have better quality of life.
For the 2016 company performance, the Company achieved the highest of the profit in our history. The Company’s Profit Attributable to the
Parent of year 2016 showed THB 2,305 million, increasing from the year before by 69% resulting in earning per share at THB 3.94. The reason, factors
and details of such performance have been stated in the Management Analysis & Discussion appeared in this Annual Report.
In year 2016, the Company has performed several activities in align with the Company’s goal which is to be a company in regional level. To
say, the Company seriously plans to operate chemical fertilizer business in Myanmar and, in this regard, the first international branch has been established
in Yangon city to perform marketing activities. The Company also established the subsidiary in Myanmar which is TCCC Myanmar Limited to import
chemical fertilizer from Thailand and distribute it to the customers in Myanmar.
In addition, the Company has improved production process by implementing the internal logistic improvement project at Nakhonluang plant
site to be a semi-automatic system in order to solve the problem of busy transferring goods to the customers, to support warehouse management and
to support increase of internal transportation of goods according to high demand of fertilizer domestically and internationally which is expected to be
increasing. For management, the Company has established the Risk Management Committee which is a crucial mechanism to support risk management
proactively and to support decision of the management to have as less impact as possible. Details of the mentioned activities have been stated in this
Annual Report.
The year 2017 is one of a challenging year of the Company as to maintain the performance in the same level as last year or even better and
to achieve the Company’s goal which is to be a company at regional level. In this regard, the Company will try its best by conducting all activities in
consistent to such goal. However, the Company shall not neglect its will which is to be a part of support for the farmers to have a better quality of life.
We will try our best indeed!
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(นายโยชิอากิ อิชิมูระ l Mr. Yoshiaki Ichimura)
ประธานกรรมการ l Chairman
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป
General Information
1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร
ส�ำนักงานใหญ่
: 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16
		 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
		 กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่
: 0107536000277 (เดิม บมจ.101)
โทรศัพท์
: (02) 639 8888
โทรสาร
: (02) 639 8999
อีเมลล์
: mailbox@thaicentral.co.th
Home Page
: http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน
: 1,754,148,354 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ : 584,716,118 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 3.00 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
: 584,714,068 หุ้นสามัญ

1. Information of the Company
Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is the Manufacturer and Distributor
of chemical fertilizer and agrochemical.
Head Office
: 21/35-46 Thai Wah Tower 1, 14-16th Floor,
		 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
		 Bangkok 10120 Thailand
Registration No. : 0107536000277 (previously, Bor Mor Jor. 101)
Tel
: (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
Number of Share : 584,716,118 ordinary shares
Par Value
: Baht 3.00
Amount and type of shares sold
: 584,714,068 ordinary shares

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช�ำระแล้ว
1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด น�ำเข้าและจ�ำหน่ายสารเคมีป้องกันก�ำจัด
ศั ต รู พื ช ที่ ใ ช้ ใ นการเกษตร สาธารณสุ ข และปศุ สั ต ว์ บริ ก ารผสม บรรจุ
ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร

2. Information of juristic persons of which
the Company has shareholding more than 10%
1) MC Agro-Chemicals Co., Ltd. imports and distributes the technical pesticide and
finished products which used in Agriculture, Public Health and Livestock. The business
sector includes the marketing of formulated, finished products, repacking services and
quality control checks by modern laboratory.
Head Office
: 581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 12B,
			 Sukhumvit Road, Praksa Sub-district, Muang District,
			 Samutprakarn Province 10280 Thailand
Shareholding
: 99.99%
Tel
: (662) 709 4517
Fax
: (662) 709 4780
Registered Capital : Baht 50,000,000
Number of Share : 500,000 ordinary shares
Par Value
: Baht 100
Amount and type of shares sold
		
: 500,000 ordinary shares

ส�ำนักงาน
: 581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี
			 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
			 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์
: (02) 709 4517
โทรสาร
: (02) 709 4780
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ : 500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
		
: 500,000 หุ้นสามัญ
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2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว 2) N.I.M. Co., Ltd. engages in liquid chemical storage tank rental and terminal
เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
operation for the storage of liquid chemicals mostly the raw materials for use in
various industries.
ส�ำนักงาน
: 205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8
Head Office
: 205 United Flour Mill Building, 8th Floor,
			 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
			 Ratchawong Road, Chakrawad, Samphanthawong,
			 กรุงเทพมหานคร 10100
			 Bangkok 10100 Thailand
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51
Shareholding
: 51%
โทรศัพท์
: (02) 222 7352
Tel
: (662) 222 7352
โทรสาร
: (02) 224 5616
Fax
: (662) 224 5616
ทุนจดทะเบียน
: 125,000,000 บาท
Registered Capital : Baht 125,000,000
จ�ำนวนหุ้นสามัญ : 12,500,000 หุ้น
Number of Share : 12,500,000 ordinary shares
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาท
Par Value
: Baht 10
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
Amount and type of shares sold
		
: 12,500,000 หุ้นสามัญ
		
: 12,500,000 ordinary shares

รายงานประจ�ำปี 2559

3) บริ ษั ท เซ็ น ทราปิ ค (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ น� ำ เข้ า ส่ ง ออก
และจัดจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
ส�ำนักงาน
: 180-184 ชั้น 5 อาคารศรีกรุงวัฒนา
			 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
			 กรุงเทพมหานคร 10100
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 49
โทรศัพท์
: (02) 225 0200
โทรสาร
: (02) 622 7978
ทุนจดทะเบียน
: 200,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ : 2,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 100 บาท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
		
: 2,000,000 หุ้นสามัญ

3) Central Pacific (Thailand) Co., Ltd. is the importer and distributor
of the fertilizers, agro-chemicals, minerals and etc.
Head Office
: 180-184 Metro Building, 5th Floor,
			 Ratchawong Road, Chakrawad, Samphanthawong,
			 Bangkok 10100 Thailand
Shareholding
: 49%
Tel
: (662) 225 0200
Fax
: (662) 622 7978
Registered Capital : Baht 200,000,000
Number of Share : 2,000,000 ordinary shares
Par Value
: Baht 100
Amount and type of shares sold
		
: 2,000,000 ordinary shares

4) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี
ภายในประเทศเมียนมาร์
ส�ำนักงาน
: แปลงเลขที่ ซี-15 และ ซี-18
			 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา
			 ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์
: (+95) 1 377 806
โทรสาร
: (+95) 1 382 684
ทุนจดทะเบียน
: 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ : 125,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 100 ดอลลาร์สหรัฐ
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
		
: 125,000 หุ้นสามัญ

4) TCCC Myanmar Limited is the importer and distributer of chemical
fertilizer in Myanmar.
Head Office
: Lot No. C-15 & C-18,
			 Thilawa Special Economic Zone A,
			 Yangon Region Myanmar
Shareholding
: 99.99%
Tel
: (+95) 1 377 806
Fax
: (+95) 1 382 684
Registered Capital : USD 12,500,000
Number of Share : 125,000 ordinary shares
Par Value
: USD 100 per share
Amount and type of shares sold
		
: 125,000 ordinary shares

3. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

3. Information of other referees

1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: (02) 009 9000
โทรสาร
: (02) 009 9991

1) The Registrar of Ordinary Shares
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Bangkok 10400 Thailand
Tel
: (662) 009 9000
Fax
: (662) 009 9991

2) ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2559
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: (02) 034 0000
โทรสาร
: (02) 034 0100
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายมนูญ มนูสุข			
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
3. นางนิสากร ทรงมณี
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

2) Auditor for the financial year 2016
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd
AIA Sathorn Tower, 23rd-27th Floor, 11/1 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel
: (662) 034 0000
Fax
: (662) 034 0100
Company Audit
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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง Investors can also find more information of the company issuing
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ securities from the company’s Annual Registration Statement (Form
56-1) which is show on website www.sec.or.th or company’s website
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tcccthai.com
www.tcccthai.com
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1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในการ
เพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยส�ำคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้ำ อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน
ย่อมท�ำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจ�ำเป็นต้อง
น�ำความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้ นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี”
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับ
ภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด) และบริษัท
เซ็นทรัลกล๊าส จ�ำกัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
วิสัยทัศน์ของบริษัท
“เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย”
บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมที่จ�ำเป็นและขาดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในล�ำดับต้นๆ ที่เกษตรกรเลือกใช้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังจะเป็นคลังความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย
พันธกิจของบริษัท
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
1) มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพสูง และจัดจ�ำหน่ายให้แก่เกษตกรในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะไม่มุ่งจ�ำหน่าย
สินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ค�ำแนะน�ำในการใช้สินค้าของบริษัทให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละพื้นที่และพืชแต่ละชนิดเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้เมือ่ มีการใช้อย่างสมดุลโดยค�ำนึงถึงสภาพดินและพืชแต่ละชนิดเป็นการเฉพาะ ซึง่ นอกจากจะเป็นการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
แล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินไปด้วย
2) บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมถึงจัดการกระบวนการใช้พลังงานให้คุ้มค่าด้วย
3) บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่รายรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ในปี 2559 บริษัทมีพัฒนาการที่ส�ำคัญดังนี้
การจัดตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) สาขา
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดปุ๋ยเคมีของบริษัทไปสู่ประเทศเมียนมาร์ กิจกรรมหลักของสาขาย่างกุ้งคือด�ำเนิน
การทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้เปิดท�ำการสาขาย่างกุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
การจัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจปุย๋ เคมีในประเทศเมียนมาร์ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2559 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2559
ได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อด�ำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบในประเทศเมียนมาร์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
ลักษณะธุรกิจ
วันที่จัดตั้ง
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี 2559

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด
ประเทศเมียนมาร์
จัดจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์
3 ตุลาคม 2559
12,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ
บริษัทถือหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

บริษทั ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ถงึ รายละเอียดของการลงทุนรายการนีแ้ ล้ว ทัง้ นี้ ขนาดการลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่ถงึ เกณฑ์
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่าย 9
ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

1. 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”

2. Vision and Mission of the Company
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.

3. Significant Change and Development
The Company had significant change and development in 2016 as follows.
Establishment of Thai Central Chemical Public Company Limited (Yangon Branch)
At the Board of Directors’ Meeting No. 3/2016 which was held on 13 May 2016, the Board of Directors approved the establishment of
Thai Central Chemical Public Company Limited (Yangon Branch), Myanmar, with the objective to support the market expansion of chemical
fertilizers in Myanmar. The Yangon Branch’s main operation is marketing and research and development on the market in Myanmar. The
Yangon branch was officially started to operate on 1 August 2016.
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Establishment of TCCC Myanmar Limited
To increase the flexibility in business operation of chemical fertilizers in Myanmar, the Board of Directors’ Meeting No. 6/2016 held on
14 September 2016 has approved the establishment of TCCC Myanmar Limited which is the Company’s subsidiary with the objective to fully
operate the chemical fertilizer business in Myanmar as the following details.
Company Name		
Location		
Type of Business		
Date of Establishment		
Capital		
Number of Share		
Shareholder Structure		

:
:
:
:
:
:
:

TCCC Myanmar Limited
Myanmar
Distribution of chemical fertilizers in Myanmar
3 October 2016
USD 12,500,000
125,000 Shares; USD 100 per share
The Company holds 99.99% share

The Company has disclosed information of this investment to SET already. However, the size of the investment in the subsidiary was
not under the criteria specified in the Notification of the Capital Market Advisory Board No. Tor Chor. 20/2551 re: Rules on Entering into
Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets, and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of
Thailand re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547.

4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
Company Shareholding Structure

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

99.99%
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemical Co., Ltd.

51.00%
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
N.I.M. Co., Ltd.

49.00%**
บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

99.99%***
บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด
TCCC Myanmar Limited

หมายเหตุ : * บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด,
			 บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558
		 ** จากการจ�ำหน่าย บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด ท�ำให้ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม 25.50%
			 ในวันที่ 1 เมษายน 2558
		 *** บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช�ำระแล้ว
			 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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.
10 		 *** TCCC Myanmar Limited is established on October 3, 2016, with initial registered capital of 12,500,000 USD and with
			 capital paid up of 3,000,000 USD on December 31, 2016.
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Nature of Business Operation
1. โครงสร้างรายได้
Revenue Structure
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / as of December 31, 2016
(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
Company
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
Thai Central Chemical PCL.

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ
Type of
Business

6 มีนาคม 2516
March 6, 1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical
Fertilizer

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiaries and Associated Companies)
22 มกราคม โรงงานผสม
1 บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
2531
และบรรจุ
January 22, Repacking
1988
and
Formulating

เรียก
ทุนจด
% การถือหุ้น ทะเบียน ช�ำระ
Shareholding Registered Capital
Capital Paid Up

2559/2016
รายได้

%

2558/2015
รายได้

2557/2014
รายได้

%

Revenue
Revenue
Revenue
12,252.51 96.43 12,500.69 96.37 14,648.94

%

-

1,754

1,754

96.86

99.99

50

50

336.88

2.65

349.13

2.69

350.23

2.32

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

14 กุมภาพันธ์
2517
February 14,
1974

คลังสินค้า
เคมีเหลว
Chemical
Tank Yard

51.00

125

125

116.04

0.91

120.02

0.93

123.30

0.82

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

16 มกราคม
2518
January 16,
1975

ซื้อขาย
Trading

**49.00

200

200

0.89

0.01

1.09

0.01

1.31

0.01

4 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด ***
TCCC Myanmar Ltd.***

3 ตุลาคม 2559
3 October 2016

น�ำเข้าปุ๋ย
เคมี
Import
Chemical
Fertilizer

***99.99

12.5

3

รวม
Total Revenue

หมายเหตุ : *
		
**
		
***
		
Remark : *
		
**
		
***
		

-

-

-

-

-

-

12,706.32 100.00 12,970.93 100.00 15,123.78 100.00

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล
เคมิคัล จ�ำกัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558
จากการจ�ำหน่าย บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด ท�ำให้ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม 25.50% ในวันที่ 1 เมษายน 2558
บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช�ำระแล้ว
3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Thai Central Chemical Public Company Limited 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 Public Company Limited lost the indirect
shareholding in the company for 25.50% on April 1, 2015.
TCCC Myanmar Limited is established on October 3, 2016, with initial registered capital of 12,500,000 USD and with
capital paid up of 3,000,000 USD on December 31, 2016.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business Operation
2. การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2559
เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งเกิดจากแรงหนุน
การลงทุนของภาครัฐ และการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ในส่วนของการฟืน้ ตัวของการผลิตด้านการเกษตรมีอตั ราการเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปี พ.ศ. 2558 ที่มีการเจริญเติบโตติดลบ ร้อยละ 0.6 ซึ่งมีส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2559
การเติบโตภาคเกษตรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากปริมาณน�ำ้ ฝนในฤดูกาลผลิตหลัก จากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรที่รายงานว่าผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น แต่รายได้ที่เกษตรกรได้รับ
ก็ไม่มากพอ เนื่องจากราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ ส่งผลให้ก�ำลังซื้อของเกษตรกรในระดับท้องถิ่นยังคงซบเซา
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี 2559
บริษัทฯ ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2559 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรของไทยโดยรวมมีประมาณ 4.7 ล้านตัน ในไตรมาสแรกนั้น
ความต้องการใช้ปุ๋ยอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้วที่ไม่มีน�้ำในระบบชลประทานอันเป็นผลมาจากฤดูแล้งที่ยาวนานติดต่อกัน 2 ปี
ไม่สามารถท�ำการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรจากการสนับสนุนเงินซื้อปัจจัยการผลิตในรูปแบบของกองทุนหมู่บ้าน
ท�ำให้เกษตรกรมีเงินซื้อปัจจัยการผลิตมากขึ้น ท�ำให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมีมากในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีก็ลดลงอีกครั้ง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูฝนและในขณะเดียวกันราคาผลผลิตก็ตกต�่ำ
ในปี พ.ศ. 2559 ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมีไม่มากนัก ถึงแม้ว่าจะปริมาณน�้ำฝนที่มากพอในฤดูกาลผลิตหลัก ซึ่งอยู่ในช่วงต�่ำสุดเช่นเดียวกัน
กับ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เป็นเพราะอ�ำนาจซื้อของเกษตรกรที่ลดลงอันเนื่องมาจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต�่ำ
ภายใต้สถานการณ์ทยี่ ากล�ำบากของเกษตรกรดังกล่าว บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมมือกับรัฐบาลเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร โดยปฏิบตั ติ ามมาตรการความร่วม
มือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมี และเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อจะช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2560
เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน การเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มั่นคงเนื่องจากฝ่ายบริหารใหม่ การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปของประเทศอังกฤษซึ่งตามมาด้วยการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศอังกฤษ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลาง และ
ประเทศรัสเซีย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก แม้จะดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมันนี
จะสามารถท�ำให้เศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัวได้ แต่ในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างของผลผลิตส่วนเกินของประเทศจีน จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก
ส�ำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าปริมาณส่งออกจะฟื้นตัว ภาคเกษตรกรรมก็เช่นกันมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้นอันเนื่องจากปริมาณ
น�้ำฝนเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น การบริโภคของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจะมากขึ้น คณะกรรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นหนึ่งในแรงหนุนที่จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2560 โดยส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีการประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 3-4
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของไทยปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4-3.4
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเนื่องจากปริมาณฝนที่ดีและรายได้ของเกษตรกรที่ฟื้นตัว บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยในปี พ.ศ. 2560 จะเติบโต
ร้อยละ 5-10 เมือ่ เทียบกับ ปี พ.ศ. 2559 ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำ� หนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร
สูค่ วามยัง่ ยืน โดยจะด�ำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง สิง่ ดังกล่าวถือเป็นการเริม่ ต้นทีด่ ี บริษทั ฯ จึงประเมินว่าความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพจะเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี บริษัทฯ คาดว่าราคาในตลาดโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะว่าปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในตลาดโลก
เพิ่มมากขึ้น
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
และได้มาตรฐาน 2 แห่ง รวมก�ำลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน
โรงงานแห่งแรก โรงงานพระประแดง ที่อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีก�ำลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตัน และมี
คลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน พร้อมทั้งมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับน�้ำ
ทะเลต�่ำสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�ำและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ส�ำหรับ
กระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�่ำและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ำมันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
และบริษัทได้ท�ำการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้ง
น�ำความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยซึ่งมีส่วนช่วยในการที่ลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้พลังงานลงได้
ซึ่งสามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
และโรงงานแห่งที่สอง โรงงานนครหลวง ที่อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีก�ำลังการผลิตปุ๋ยปีละ 350,000 เมตริกตัน
มีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับน�้ำทะเล
ต�่ำสุด สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500-2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ล�ำ ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�ำเข้าต่างๆได้วันละ 4,000
เมตริกตัน และได้เปลีย่ นการใช้เชือ้ เพลิงเพือ่ การผลิตไอน�ำ้ โดยการใช้กา๊ ซแอลพีจซี งึ่ มีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเป็นเชือ้ เพลิงทดแทนน�ำ้ มัน
เตาที่ใช้อยู่เดิม
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในและต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการน�ำเข้าประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้
ภายในประเทศ คือ Ammonium Sulphate และ Filer เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลกซึ่งแปรผันตามอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงปี อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตหลายรายจากหลายภูมภิ าคโดยมีการท�ำสัญญาระยะยาวเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการตรงตามคุณภาพที่ก�ำหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม

4. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท : ปุ๋ย NPK คอมปาวด์
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
ปุ๋ยน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม (K2O)
และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก�ำมะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะท�ำให้พืชเจริญงอกงาม
มีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลายในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทัว่ ประเทศนานกว่า 40 ปี การใช้ปยุ๋ เคมีให้ถกู วิธีในช่วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม จะช่วยท�ำให้ผลผลิตสูงและมีคณ
ุ ภาพ
เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเมื่อผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อีกด้วย
ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่า
ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย
เคมีส�ำหรับขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย
บริษัทมีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี 2 แห่ง และได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับ 3 ซึ่งเรา
อยู่ในขั้นตอนด�ำเนินการเป็นระดับ 4 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนี้ เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ 5 ระดับ
เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
ส่วนปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ำกัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพราะทางราชการยังคงสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่
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Nature of Business Operation
2. Maketing and Competition
Economic review of 2016
Thailand economy accelerated recovery pace in 2016 to record 3.2% growth of GDP. The growth was lead mainly by the investment
by the government and inbounding tourism industry. Recovery in agriculture production of increase by 0.1% from contraction of -6.0% in 2015
also contributed to higher growth in 2016.
The agricultural sector’s recovery was attributed to good rainfall in the rain season. According to the estimation by the Office of
Agricultural Economics of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, rice production in the main season of 2016 increased by 9% from the
last season. Although production increased, it did not lead to relief of income for farmers as the prices of farm products were depressed on
the other hand. Accordingly private consumption especially in up-country was not strong.
Fertilizer Industry in 2016
The Company estimates total demand of chemical fertilizer in 2016 was approximately 4.7 million tons, just about 2% higher than 2015.
Q1 started with very low demand due to inability to plant dry season crops in extensive region for lack of water reserves in the irrigation system
caused by 2-years long drought. After rain season started in end May, the whole country had good rainfall, which made it possible for farmers
to cultivate main season crops. And besides the government financial support to farmers and local villages improved farmers’ purchasing
power. They pushed demand of fertilizer up in Q2 and Q3. However, demand in Q4 turned down again after the rain season was over and
at the same time the crops prices decreased.
Through the year of 2016 total demand of chemical fertilizer was not strong despite good rainfalls in the main season, and stayed at
lowest level as 2015 because of weak purchasing power of farmers.
In this situation where farmers had difficulties the Company joined the government initiatives to support farmers. The Company followed
the price control policy by the Ministry of Commerce, and joined the Public-Private Collaboration Project by the Ministry of Agriculture and
Cooperatives to help farmers’ purchase of the agriculture inputs.
2017 Economy Outlook
Global economy is getting covered with uncertainty. Political uncertainties arisen from the U.S. new administration, Brexit negotiation
between Britain and EU, and geopolitical tensions in East Asia and Russia all might bring negative impact to the global economy. Despite
uncertainties it looks that strong economy of the U.S., Japan, and Germany lead recovery of global economy, while the fate of structural reform
of China’s production over-capacity will also impact a lot to the global economy.
In Thailand export is expected to recover. The agricultural sector is also expected to recover further for anticipated normal rainfalls.
It will make farmers income increase, and increase consumption in local economy. The government broad investments for infrastructure
projects will remain one of the main drivers of economic growth in 2017. NESDB predicts that Thailand GDP will grow in 3-4%.
Fertilizer Industry in 2017
The OAE estimates that the agricultural sector in Thailand will grow by 2.4–3.4% from the last year. Along with good rainfall and
recovering of farmers’ income, the Company estimates total demand of chemical fertilizer in 2017 will grow 5-10% from 2016. In the meantime,
the Ministry of Agriculture and Cooperatives sets the year 2017 as a year of development of agriculture standards aiming for sustainable
agriculture developments. With this initiative the Company expects that better quality fertilizer demand will increase.
As for fertilizer raw materials, the Company anticipates that international prices will have upward trend in 2017 because of stronger
demand in global market.
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3. Product Supply
Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand’s largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. 15
The Company operates 2 large and international-standard plants., having the combined total capacity of 1.2 million metric tons a year.
The factory located in Samut Prakan Province (Phra Pradaeng plant site), with total annual capacity of 850,000 metric tons, having
got a warehouse with its total storage capacity of 100,000 metric tons for 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. For the manufacturing process, Phra Pradaeng plant site 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.
Another factory, located in Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province (Nakhon Luang plant site), with total annual capacity of
350,000 metric tons, having 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. In addition, Nakhon Luang plant site has utilized LPG which is the clean
and eco-friendly fuel in production of steam, substituting the oil fuel.
Raw materials and main sources of supply, almost 80% of raw materials for the production process are imported and the rest such as
Ammonium Sulphate and Some Filers are acquired locally. Since raw material prices are fluctuated following the international market price
trend which will be mainly based on demand and supply of each time interval or each year; therefore, the Company has laid down the policy
to procure raw material from many suppliers in different locations by entering into long term contract. This will ensure that there is less risk on
shortage of raw material and the raw material will meet the Company’s required specification at the appropriate price.

4. Our Products : NPK Compound Fertilizer
Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) manufacturing plants are capable of producing standard quality granular
chemical fertilizers and normally packed in 50 kilograms plastic woven bag. The chemical fertilizer production consists of basic nutrients which
are Nitrogen (N), Phosphate (P2O5) and Potassium (K2O) and secondary nutrients such as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other
supplementary nutrients such as Boron (B) which promotes healthy growth of crops, both in quantity and quality. TCCC produces “Ox-Brand”
Fertilizer products that are of quality as registered with Ministry of Agriculture and Cooperatives and its popularity has been affirmed by
farmers all over Thailand for more than 40 years. The proper application of chemical fertilizer with suitable timing encourages greater amount
and better quality of production to meet the market demand, and helps lower the production cost resulting in an increase of income for Thai
Farmers, which eventually contribute to better national economy as a whole.
For 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 from the Department of Agriculture, and the lab also provides the nutrient analytical
services for external organizations.
Furthermore, TCCC have 2 plant sites and there are certified as a green industry level 3 by the Ministry of Industry Thailand and the
company is in the process of upgrading to level 4 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.
The crucial factor affecting limitation of this business is none as the government sector still promote use of fertilizer
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2557-2559
Financial Highlights 2014-2016 Comparison
จุดส�ำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Financial Highlights of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
(หน่วย: 1,000 บาท) / (Unit: 1,000 Baht)
2559/2016 2558/2015 2557/2014
จัดประเภทใหม่/
Reclassified
12,281,560 12,601,034 14,917,659
12,680,038 12,875,015 15,083,149
3,196,977 2,201,250 2,809,689
2,316,047 1,391,112 1,983,854
2,305,515 1,364,793 1,956,964
2,317,466 1,393,285 1,980,144

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services
รายได้รวม / Total Revenues
ก�ำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (loss)
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Net Profit attributable to owners of the parent
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
Total Comprehensive Income attributable to owners of the parent
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ** / Dividend Per Share (Baht) **
สินทรัพย์รวม / Total Assets
หนี้สินรวม / Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity
ส่วนของบริษัทใหญ่ / Equity attributions to owners of the parent
มูลค่าหุ้น (บาท) / Per Value (Baht)
จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น) / Number of Shares (Thousand Shares)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht)
หมายเหตุ : *
		
**
Remark : *
		
**
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1,367,024

1,954,198

3.94
1.50
11,307,790
1,571,802
9,735,988
9,651,598
3.00
584,714
16.51

2.33
2.30
9,600,722
1,294,717
8,306,005
8,221,753
3.00
584,714
14.06

3.35
2.20
12,360,088
3,828,056
8,532,032
8,199,571
3.00
584,714
14.02

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด
และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และมีการจัดประเภทใหม่ในปี 2558
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
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 2015
Dividend Per Share paid on previous year operation.

25,000,000

2,500,000

20,000,000

2,000,000

15,000,000

2,306,916

15,083,149
12,875,015 12,680,038

1,500,000

2,306,916
1,954,198

15,000,000
12,000,000

1,367,024

1,000,000

6,000,000

5,000,000

500,000

3,000,000

2557/2014 2558/2015 2559/2016

รายได้รวม / Total Revenues
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0

11,307,790
9,600,722

9,000,000

10,000,000

0

12,360,088

2557/2014 2558/2015 2559/2016

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

0

2557/2014 2558/2015 2559/2016

สินทรัพย์รวม / Total Assets

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
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ส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / For The Year Ended December 31, 2016

2559/2016

2558/2015

2557/2014

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio

เท่า / Times

6.78

6.99

2.85

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio

เท่า / Times

5.43

5.41

2.01

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover

รอบ / Times

17.51

10.34

11.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period

วัน / Days

21

35

33

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover

รอบ / Times

5.64

4.72

7.37

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period

วัน / Days

64

76

49

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover

รอบ / Times

26.26

12.67

9.43

ระยะเวลาช�ำระหนี้ / Payment Period

วัน / Days

13.71

28.41

38

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle

วัน / Days

70.71

82.73

43

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

%

26.03

17.47

14.78

อัตราก�ำไรสุทธิ / Net Profit Ratios

%

18.18

10.60

9.15

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity

%

25.80

16.62

24.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets

%

22.05

12.43

16.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets

%

157.68

104.63

151.94

รอบ / Times

1.21

1.17

1.81

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio

เท่า / Times

0.16

0.16

0.45

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย / Interest Coverage

เท่า / Times

1,839.35

1,067.03

54.69

%

63.05

68.72

56.48

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio
หมายเหตุ : *
				
Remark : *		
				

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ำกัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด
และ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2558
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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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
ภาพรวมธุรกิจ (Overview)
บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ว่าบริษัทสามารถท�ำผลก�ำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้
เป็นจ�ำนวน 2,305 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 69 หรือ 940 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งท�ำผลก�ำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 1,365
ล้านบาท โดยผลก�ำไรดังกล่าวมาจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และจากขายทรัพย์สินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปสู่ประเทศพม่า บริษัทได้เปิดสาขาต่างประเทศเป็นที่แรก ณ กรุงย่างกุ้งในเดือนสิงหาคม 2559
และก่อตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นที่แรก คือ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ำกัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยบริษัทสาขาที่กรุงย่างกุ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาตลาดปุย๋ เคมีและท�ำให้แบรนด์สนิ ค้าของบริษทั เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ส่วนบริษทั ย่อยนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างสถานทีบ่ รรจุและจัดเก็บสินค้า โดยจะ
เริ่มท�ำการน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป
จากที่กล่าวไปข้างต้น ท�ำให้ผลก�ำไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 3.94 บาท จาก 2.33 บาท ในปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้น�ำเข้า ผลิต และจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ 1) บริษัท เอ็มซี
อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายสารเคมีป้องกันก�ำจัดวัชพืช เชื้อรา และศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และ 2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม.
จ�ำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจคลังเคมีอตุ สาหกรรมชนิดเหลว เพือ่ ให้เช่าเก็บวัตถุดบิ เคมีภณ
ั ฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป ดังนัน้ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทจะวิเคราะห์ในส่วนธรุกิจหลักและธุรกิจของบริษัทย่อย
• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ภาวะภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมในประเทศไทย แม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ่ตั้งแต่ปี 2557 จะได้หมดไปแล้วตั้งแต่สิ้นปี 2558
แต่เนื่องจากมีปัญหาน�้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ ท�ำให้การท�ำนาปรังถูกจ�ำกัด ส่งผลให้ความต้องการปุ๋ยเคมียังคงตกต�่ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559
นอกจากปริมาณเกษตรกรรมที่น้อยแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่ำโดยเฉพาะราคาข้าว ที่ส่งผลกระทบต่อก�ำลังในการซื้อ
สินค้าของชาวนาในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณน�้ำฝนในประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับนโยบายอุดหนุนชาวนา ท�ำให้
ปัญหาต่างๆ ดีขึ้น แต่โดยภาพรวมในส่วนความต้องการปุ่ยเคมีในตลาดตลอดปี 2559 ก็ยังคงตกต�่ำท�ำให้ราคาปุ๋ยเคมีลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ และเนื่องจากประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ตลาด
ปุ๋ยเคมีจะเติบโตได้สูงสุด บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดในประเทศนี้ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ส่งออกปุ๋ยเคมีไปที่ประเทศเมียนมาร์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
40 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนนี้มาทดแทนยอดขายที่หายไปในประเทศไทย
ส�ำหรับปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ราคาวัตถุดิบได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2559 เนื่องจากความต้องการในตลาดหลักลดลงสวนทางกับปริมาณ
ผู้จัดจ�ำหน่ายในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในสถานการณ์นี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการบริหารเพื่อควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อคงไว้ซึ่งระดับสินค้า
คงคลังอย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ด้วยค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งคงที่ ที่ 35-36 บาท ท�ำให้ต้นทุนการขายของบริษัทลดลงร้อยละ 13 ในปี 2559
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
• ธุรกิจจากบริษัทย่อย
รายได้ของทั้งสองบริษัทย่อยไม่มีนัยส�ำคัญต่อของบริษัท เนื่องจากคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.6 ของรายได้รวมของบริษัทเท่านั้น (รายได้จากการขาย
ปุ๋ยเคมีของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 96.4)
โดยก�ำไรสุทธิของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าประเภท
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชของชาวนาลดลง ส่งผลให้ยอดขายลดลง
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ�ำกัด ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการเช่าคลังเก็บสารเคมี
ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ถือว่ารายได้ส�ำหรับธุรกิจยังอยู่ในระดับที่คงที่
บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อยที่สาม คือ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ�ำกัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยจะเริ่มด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
เป็นต้นไป และหลังจากเริ่มด�ำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทจะรายงานส่วนนี้ในส่วนธุรกิจหลักต่อไป

นโยบาย-กลยุทธ์และเป้าหมาย
บริษัทยึดมั่นนโยบายหลัก คือ 1) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้แก่ชาวนาเพื่อผลผลิตและคุณภาพที่ดีในการท�ำเกษตรกรรม 2) ให้บริการที่
่ยมตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบควบการผลิตและสินค้าคลงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสร้างรายได้สูงสุด
20 ยอดเยี
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญที่สุดเกี่ยวกับการผลิตเพื่อความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรที่ดีใน
สังคมซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของนโยบายความผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2559

นอกจากนี้ เพือ่ ให้บริษทั เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั มีแผนนโยบายดังต่อไปนี้ 1) ใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าที่โดดเด่นให้กับสินค้า และ 2) พัฒนาตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเพื่อบ้านเพื่อขายธุรกิจการส่งออกให้เข้มแข็งขึ้น
21
จากนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท

นโยบายทางบัญชี
บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฎิทิน และการน�ำเสนองบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัดมูลค่าตาม
ราคาทุนเดิม โดยมีนโยบายทางบัญชีทสี่ ำ� คัญคือ มีการรับรูร้ ายได้เมือ่ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลกู ค้า
แล้ว ส่วนสินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่าราคาทุนค�ำนวนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
งบการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงบการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558
12,601

2559
12,282

เปลี่ยนแปลง
%
(3)

(10,400)

(9,085)

(13)

ก�ำไรขั้นต้น

2,201

3,197

45

รวมรายได้อื่น

274

399

46

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย

2,475

3,596

45

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(702)

(699)

(0)

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,773

2,896

63

ต้นทุนทางการเงิน

(16)

(6)

(60)

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

1,757

2,890

64

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(364)

(575)

58

(2)

-

-

ก�ำไรส�ำหรับปี

1,391

2,315

66

ก�ำไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

1,365

2,305

69

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

1,367

2,307

69

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

ปี
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
2. รายได้จากการขายและบริการ

ลา้นบาท

รายไ ดจ
้ า กกา รขายและ บร ก
ิ าร
25,000

22,254

22,366

20,000

6,119

6,585

14,918
459

15,000
10,000
5,000

12,601
459

12,282
442

16,135

15,781

14,458

12,142

11,840

2555

2556

2557

2558

2559

-

ธรุกิ จหลกั (ป๋ ุยเ คม ี)

หมายเหตุ:
		

รายไ ดจ้ากบรษิทั ยอ่ ย

รายได้จากการขายและบริการส�ำหรับปี 2557 มีการจัดประเภทใหม่โดยไม่รวมรายได้จากบริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ำกัด,
บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด ที่มีการจ�ำหน่ายหุ้นในปี 2558

• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิน 11,840 ล้านบาท ลดลง 302 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา (12,142
ล้านบาท) สาเหตุทรี่ ายได้จากการขายลดลงเนือ่ งจากการปรับลดราคาขายลงเพือ่ ให้สอดคล้องกับต้นทุนทีก่ ารน�ำเข้าวัตถุดบิ ทีล่ ดลงและสถานการณ์ทางการ
ตลาดที่ชาวนามีก�ำลังซื้อลดลง ประกอบกับความต้องการปุ๋ยเคมีอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2558 ที่ผ่านมา จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันไว้ไม่ให้ลดลง เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ิ คา้
รา ยไดจ
้ า กกา รขายแบง่ตา มประเ ภทสน
8,990

8,974

10,000
ลา้นบาท

8,000
6,000

3,152

2,866

4,000
2,000
-

ผลต
ิ

นาํเข า้ - บรรจุ
2558

2559

ปุ๋ยเคมีที่บริษัทจ�ำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง กับปุ๋ยเคมีน�ำเข้า-บรรจุ บริษัทสามารถ
สร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด 8,974 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 ในขณะเดียวกัน บริษัทมีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมี
น�ำเข้า-บรรจุ 2,866 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 286 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.1 จากปี 2558
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• รายได้รวมจากบริษัทย่อย
รายได้จากบริษัทย่อยในปี 2559 นั้นมาจากการจ�ำหน่ายสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรและบริการคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยบริษัทย่อยสามารถสร้างรายได้ 442 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จ�ำนวน 23
459 ล้านบาท ของปี 2558
3. ต้นทุนขายและบริการ Cost of Goods Sold and Services
บริษัทมีต้นทุนขายและบริการส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 9,085 ล้านบาท ลดลง 1,315 ล้านบาทหรือร้อยละ13 จากปี 2558 (10,400 ล้านบาท)
ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายปรับตัวลดลงตามการอ่อนตัวของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ในขณะที่ต้นทุนการผันแปรอื่นๆ เช่น ราคา
พลังงาน และ ค่าขนส่ง อยู่ในระดับคงที่เนื่องจากปริมาณน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีสูงจนล้นตลาด เช่นเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าร์สหรัฐที่
คงที่ในระดับ 35-36 บาทท�ำให้ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายตลอดปี 2558 ลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling and Administration Expenses
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 699 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2558 (702 ล้านบาท) แม้บริษัทจะได้ก่อตั้งบริษัท
สาขาทีก่ รุงย่างกุง้ ก็ตาม แต่คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารก็ยงั คงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมา ซึง่ สามารถกล่าวได้วา่ ฝ่ายบริหารได้จดั การค่าใช้จา่ ยในการขาย
และบริหารได้อย่างเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ส�ำหรับตลาดในประเทศ บริษัทเลือกที่จะใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาดและ
ส่วนแบ่งทางการตลาด ส่วนในตลาดประเทศเมียนมาร์ได้ใช้จ่ายเพื่อก่อตั้งบริษัทและริเริ่มธุรกิจอย่างเหมาะสม
5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก�ำไร Profitability Analysis
ปี

หน่วย

2558
2,201
1,365
2.33

ก�ำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
ก�ำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

2559
3,197
2,305
3.94

เปลี่ยนแปลง
%
45
69
69

ในปี 2559 บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น 3,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 996 ล้านบาท จากปี 2558 (2,201 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมูลค่าก�ำไรขั้นต้น
ที่สูงขึ้นมากจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง ในขณะที่บริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 26.0 มากกว่าที่ปี 2558 ที่ท�ำได้ร้อยละ 17.5
Gross Proft Ratio

Profitability Ratio

Net Profit Ratio
26.0

30.0
25.0
17.1

%

20.0
15.0

14.8

18.2

11.6

10.0
5.0

17.5

6.5

10.0

9.2

2556

2557

10.6

0.0
2555

2558

2559

ส�ำหรับก�ำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2559 บริษัทมีก�ำไร 2,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 940 ล้านบาทจากปี 2558 (1,365 ล้านบาท) คิดเป็น
ร้อยละ 69 ท�ำให้ผลก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.33 บาทต่อหุ้น ในปี 2558 มาเป็น 3.94 บาทต่อหุ้นในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.61 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 69
(หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงินปี 2555-2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ำกัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด และ บริษัท
เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด ที่มีการจ�ำหน่ายหุ้นในปี 2558)
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ROA and ROE
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ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส�ำหรับปี 2559 เท่ากับ 25.8 เท่า สูงกว่าปี 2558 ที่ท�ำได้ 16.6 เท่า ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม (ROA) แสดงในปี 2559 เท่ากับ 22.1 เท่า สูงกว่าปี 2557 ที่ท�ำได้ 12.4 เท่า บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาความสามารถ
ในการหาก�ำไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ในการด�ำเนินงานการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงินปี 2555-2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคัล จ�ำกัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ำกัด และ
บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ำกัด ที่มีการจ�ำหน่ายหุ้นในปี 2558)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน
ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

31 ธันวาคม 2558
ร้อยละของ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
7,096
74

31 ธันวาคม 2559
ร้อยละของ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
8,843
78

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,505

26

2,465

22

รวมสินทรัพย์

9,601

100

11,308

100

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,015

10

1,305

12

280

3

267

2

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,306

87

9,736

86

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

9,601

100

11,308

100

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
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2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 11,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,707 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 จากสิ้นปีก่อนโดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้
25
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท
4,662

ล้านบาท
6,092

%
31

ลูกหนี้การค้า

666

737

11

สินค้าคงเหลือ

1,545

1,678

9

สินทรัพย์

9,601

11,308

18

รายการ
เงินสด

ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยจากปี 2558 เงินสดเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 31 ยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 และสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 บริษัทได้รักษานโยบายในการจัดการสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต�่ำ แต่ต้องเพียงพอส�ำหรับความต้องการ
ของตลาด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเมื่อสิ้นปี ยอดขายปุ๋ยเคมีระหว่างฤดูนาปรังได้แสดงแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้บริษัทวางแผนที่จะ
ปรับเพิ่มสินค้าคงเหลือขึ้นอีกเล็กน้อยในปีหน้า ยอดลูกหนี้การค้าตามตารางเท่ากับ 737 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11 จากปี 2558 ทั้งนี้ มีการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้จะสูญจ�ำนวน 38 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมลูกหนี้ค้างช�ำระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไปที่มีจ�ำนวน
27 ล้านบาท
• เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า
บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับ
ค่าสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 และวันที่ 11 มกราคม 2559 ผลของการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตามล�ำดับ โดยวิธีค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach) มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 จากสิ้นปี 2558
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 9,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,430 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากสิ้นปี 2558
4. สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน
บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 6.99 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เป็น 6.78 เท่า
ณ สิ้นปี 2559 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 5.43 เท่า ในปี 2559 จาก 5.41 เท่า ในปี 2558 ดังนั้น
ในปี 2559 บริษัทสามารถรักษาการระยะเวลาการเก็บหนี้และระยะเวลาการเก็บสินค้าให้อยู่ในระดับที่ดีได้ ซึ่งท�ำให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
Current and Quick Ratio
8.00
7.00

Times

6.00

Current Ratio
Quick Ratio
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ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานนั้น ส�ำหรับปี 2559 มีจ�ำนวน 2,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 609 ล้านบาทจากปี 2558
(1,624 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินส�ำหรับปี 2559 มีจ�ำนวน 907 ล้านบาท ลดลง 784 ล้านบาท
จากปีก่อน (1,691 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 46.4
ในส่วนแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนนั้น บริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนของบริษัทในการประกอบธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด บริหารและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานให้น้อยที่สุด โดยเมื่อสิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็น
จ�ำนวน 11 ล้านบาท โดยลดลง 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 จากเมื่อสิ้นปี 2558 (22 ล้านบาท)
ในส่วนรายจ่ายในกิจกรรมลงทุนปี 2559 นั้น บริษัท มีการจ่ายการลงทุนใน ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งสิ้น 309 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลัก
ใช้ไปเพื่อการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานเพื่อการส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
5.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน 97.31 ล้านบาท และ 96.23 ล้านบาท
		 ตามล�ำดับ
5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารส�ำนักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์ส�ำนักงานตาม
		 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ซึ่งเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดังต่อไปนี้
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
24,133,281
19,105,482
21,659,385
19,105,482
1 - 5 ปี
20,887,945
9,625,621
15,462,149
9,625,621
รวม
45,021,226
28,731,103
37,121,534
28,731,103
5.3 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน 8.66 ล้านบาท และ
		 8.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ และบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกันเป็นจ�ำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท และ
		 0.17 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามล�ำดับ
5.4 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 289.46 ล้านบาท (7.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
		 0.06 ล้านยูโร) และ 93.93 ล้านบาท (2.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.01 ล้านยูโร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามล�ำดับ
		 บริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 3.42 ล้านบาท (0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2559
5.5 สัญญาที่ส�ำคัญ
		 5.5.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
			 บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจ�ำปีในอัตรา
		 ปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนา
		 ที่จะไม่ต่อสัญญา ทั้งนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
		 5.5.2 สัญญาที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
			 บริษทั ได้ท�ำสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษทั แห่งหนึ่งโดยบริษทั จะได้รับค�ำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
		 การผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่า
		 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วน
		 ของมูลค่าที่ประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2560
ฝ่ายบริหารมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากมีแนวโน้มของนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตั้งรับมากขึ้น โดยนโยบาย 27
ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีเ่ ป็นอนุรกั ษ์นยิ มมากขึน้ ทัง้ ยังมีแนวทางการบริหารประเทศแบบใหม่ รวมถึงความตึงเครียดของกรณีทปี่ ระเทศสหราชอาณาจักร
จะออกจากสหภาพยุโรป อาจท�ำให้การค้าเสรีในระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าว แต่คาดว่า
สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผู้น�ำทางด้านอุตสาหกรรมอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน จะยังคงเติบโตต่อไปได้ในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะในด้านการส่งออก ส�ำหรับประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจคาดว่าจะกระเตื้องขึ้นจากการที่ลงทุนของรัฐบาลและ
การส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น
ส�ำหรับในด้านเกษตรกรรม ฝ่ายบริหารมองว่านโยบายของรัฐที่ช่วยอุดหนุนชาวนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ
เพิ่มความมั่นใจให้กับชาวนาที่จะลงทุนกับการท�ำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการปุ๋ยเคมีในตลาดด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเห็นว่าปัจจัยส�ำคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2560 มีดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยภายในประเทศ
ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการปุ๋ยเคมี มีดังต่อไปนี้ 1) ปริมาณน�้ำ และ 2) ก�ำลังซื้อของชาวนา โดยในปี 2560 ฝ่ายบริหารมองว่า
ถึงแม้ว่ายังไม่อาจคาดเดาปริมาณน�้ำฝนได้ก็ตาม แต่ปริมาณน�้ำน่าจะมีมากกว่าสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้มีการกักเก็บน�้ำในเขื่อนไว้อย่างเพียงพอในช่วง
ฤดูนาปรัง และก�ำลังซื้อของชาวนาคาดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเกษตรกรรมที่ดีขึ้นประกอบกับนโยบายสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาล
จากที่กล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารคาดว่าความต้องการปุ๋ยเคมีในปี 2560 จะมากขึ้นกว่าสองปีที่ผ่านมา
2. ปัจจัยภายนอกประเทศ
การเตรียมการรับมือกับแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับบริษัทส�ำหรับปี 2560 โดยราคาวัตถุดิบ
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปตลอดปี 2560 ทั้งนี้ นโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่จะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยให้สูงขึ้น อาจท�ำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรับมือกับปัจจัยดังกล่าว และสร้างผลประกอบการให้ที่ดีที่สุด เพื่อให้บริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะยึดมั่นในแนวนโยบายการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเกษตรกร
• รักษาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานสูง
• วางแผนและติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด ยือหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการจัดหาวัตถุดิบและปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
		 ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
• ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดตุ้นทุน
• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคง
• ไม่เก็งก�ำไรจากการปรับเปลี่ยนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
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Management Discussion and Analysis (MD&A)
Business Overview
The Company reported in the Consolidated Financial Statement of 2016 from 1 January to 31 December, 2016 that the Company
achieved Profit Attributable to Owners of the parent of Baht 2,305 million, an increase of 69% or Baht 940 million on the previous year of Baht
1,365 million. It was attributed to higher operational margin derived from efficient inventory management and to earnings from sales of
non-performing assets.
To implement a growth strategy the Company developed business in Myanmar in 2016. The Company opened its first overseas branch
in Yangon in August and established its first foreign subsidiary “TCCC Myanmar Limited” in October, 2016. Yangon branch is a marketing arm
to develop fertilizer market and spread the Company’s brand in Myanmar. TCCC Myanmar Limited is constructing a packing and
warehousing facility to start import and distributing the Company’s products from January 2018.
As a result, Earnings per Share for the year 2016 was 3.94 Baht, increased from 2.33 Baht in 2015.

Business Segment Information
The Company’s main business is to import, manufacture and distribute variety formulas of chemical fertilizer. The Company has
2 subsidiaries, 1) MC Agro-Chemicals Co., Ltd., an importer and distributor of herbicide, fungicide, and insecticide for agriculture, and 2)
N.I.M. Co., Ltd., an owner and operator of the tank terminal for storage of liquid chemicals for industrial uses. The Company performance is
analyzed in segment of Core Business and Subsidiaries Business.
• Core Business (Chemical Fertilizers)
Drought effect remained in agriculture in Thailand even after El Nino phenomenon since 2014 was over in the end of 2015. Due to very
low level of water reserves in the irrigation system in the dry season, cultivation of the dry season crops was limited, and it made demand of
fertilizers remained very weak in the first half of 2016.
Besides poor harvests due to drought, depressed prices of the agriculture products especially paddy rice in the second half of the year
damaged farmers’ purchasing power. Rainfall in Thailand turned to normal level in the main crop season, and the government financial
support to farmers eased difficulties, however, overall demand of fertilizer through the year of 2016 was less consequently and fertilizer prices
decreased.
The Company exports the products to neighboring countries, Cambodia, Laos, and Myanmar. As Myanmar has highest potential for
growth of fertilizer demand, the Company focuses on its development. In 2016 the Company’s export to Myanmar increased by 40% from the
previous year, and it offset decline of sales in the home market.
In global market the fertilizer raw material prices declined throughout 2016 because of weak demand in major markets whilst an increase
of suppliers capacity. In that circumstance the Company followed strictly its management policy to control procurement to maintain optimal
inventory. With exchange rate of Baht against US dollar stabilized in 35-36 Baht/USD range, Cost of Sales of the Company decreased 13%
in 2016 from the previous year.

96.4%).

• Subsidiaries Business
The income of the two subsidiaries was insignificant as 3.6% only of the total income (income from the sale of chemical fertilizer was

Net income of MC Agro-Chemicals dropped by -27% in 2016 from the previous year, resulted from a decrease of sales of herbicide
due to weak demand from farmers.
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Net income of N.I.M. dropped by -2% from the previous year, resulted from slight decline of volume of chemicals stored in the tanks.
However, N.I.M.’s income was stable for high utilization rate.
The Company established the third subsidiary, TCCC Myanmar Limited in October, 2016. TCCC Myanmar will start operation from
January, 2018, thereafter the Company will report of its business in Core Business segment.
รายงานประจ�ำปี 2559

Policy and Strategy
The Company adheres to the main policies of; 1) stably supplying high quality products for farmers to achieve high yield and good 29
quality in farming, 2) providing best services to the customers to meet their requirement, and 3) controlling production and procurement to
maintain optimal inventory, so as to generate highest income from the operation. The Company places most importance in manufacturing on
safety and protection of environment, so as to be a good corporate citizen in the local societies as a part of the Company’s CSR policy.
In order for sustainable growth, the Company has strategy; 1) to utilize its technology and manufacturing facilities to create distinctive
value on the products, and 2) to develop fertilizer market in the neighboring countries to expand export business strongly.
By these policies and strategy the Management aims to increase the corporate value of the Company for benefit of all stakeholders.

Accounting Policies
The Company’s financial 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.

Results of Operations
1. Overview of the Operation
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as of December 31, 2016 compares with the Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income as of December 31, 2015

Revenues from sales and services

2015
12,601

2016
12,282

Change
%
(3)

Cost of Goods Sold and services

(10,400)

(9,085)

(13)

Gross Profit

2,201

3,197

45

Other Income

274

399

46

Profit Before Expense

2,475

3,596

45

Selling and Administration Expenses

(702)

(699)

(0)

Profit Before Financial Cost and Tax

1,773

2,896

63

(16)

(6)

(60)

Profit Before Income Tax

1,757

2,890

64

Income Tax Expense

(364)

(575)

58

(2)

-

-

Profit for the year

1,391

2,315

66

Profit Attributable to Owners of the parent

1,365

2,305

69

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of the parent

1,367

2,307

69

Unit : Million Baht

Financial Cost

Profit (loss) for the year from discontinued operations

Year
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2. Revenues from Sales and Services

Million Baht

Revenues from sales and services
25,000

22,254

22,366

20,000

6,119

6,585

14,918
459

15,000
10,000

16,135

15,781

14,458

2012

2013

2014

5,000

12,601
459

12,282

12,142

11,840

2015

2016

442

Core Business (Chemical Fertilizer)

Revenues from subsidiaries

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.
• Core Business (Chemical Fertilizers)
In 2016, the Company generated income from sales of chemical fertilizers in total of Baht 11,840 million decreasing by Baht 302
million or 2% from 2015 (Baht 12,142 million). The reason for the decrease of income came from the adjustment of sale price to be aligned
with the lower raw material imported cost, and market situation in accordance to farmers had low purchasing power. While, the demand of
chemical fertilizer remain unchanged compare to 2015. As the aforementioned, under such a fragile market condition in 2016, the Company
strived to maintain the market and the competitiveness in the market in order to achieve the highest return for the shareholders.
Sale : by Type of Fertilizer
8,990

8,974

10,000
Million Baht

8,000
6,000

3,152

2,866

4,000
2,000
Compound

Imported Pack
2015

2016

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 8,974 million decreasing by Baht 16
million or 0.2% from 2015, while the income from selling the Imported-Pack fertilizers was in the amount of Baht 2,866 million decreasing by
Baht 286 million or 9.1% from 2015.
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• Income from the Subsidiaries’ Business
In 2016, 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 442 31
million which decreasing by Baht 17 million or 3.7% comparing to Baht 459 million of 2015.
3. Cost of Goods Sold and Services
Cost of Goods Sold in 2016 showed at Baht 9,085 million decreasing by Baht 1,315 million Baht or 13% from 2015 (Baht 10,400
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.
For other costs such as energy and transportation remained stable due to oversupply of crude oil in the world market. As well as, Baht
currency against US Dollar was also remained stable at the level of 35 – 36 Baht per USD. Thus, the Cost of Goods Sold was decreased in
the overall of 2016.
4. Selling and Administration Expenses
The Company bore the Selling and Administration Expenses at Baht 699 million, which was almost same level as 2015 (Baht 702
million). Despite the Company opened Yangon Branch Office, the result of Selling and Administration Expenses 2016 closed in the similar
amount compare to previous year. In year 2016, the Management managed selling and administration expenses very well. In domestic market,
the Company selected the effective advertising to expand sale volume and market shares. In Myanmar market, the Company paid appropriate
expenses to start up our business.
5. Profitability Analysis
Year

Unit

2015
2,201
1,365
2.33

Gross Profit (Million Baht)
Profit Attributable to Owners of the parent
Earning Per Share (Baht)

2016
3,197
2,305
3.94

Change
%
45
69
69

In 2016, The Company’s Gross Profit showed at Baht 3,197 million increasing by Baht 996million or 45% from 2015 (Baht 2,201
million). The increase of Gross Profit was resulted from lower cost of raw materials. In the meantime, the Gross Profit Ratio of 2016 was 26.0%,
which was more than 2015 that showed 17.5%.
Gross Proft Ratio

Profitability Ratio

Net Profit Ratio
26.0

30.0
25.0
17.1

%

20.0
15.0

14.8

18.2

11.6

10.0
5.0

17.5

6.5

10.0

9.2

2556

2557

10.6

0.0
2555

2558

2559

For Profit Attributable to Owners of the parent of 2016, the Company earned at Baht 2,305 million increasing by Baht 940 million or
69% from 2015 (Baht 1,365 million). In this regard, the profit per share increased from 2.33 Baht of 2015 to 3.94 Baht in 2015 increasing by
1.61 Baht per share or 69%.
(Remark: the financial ratio of 2012-2014 included MC Industrial Chemical Co., Ltd., MC Plastic Co., Ltd. and MC Solvents Co., Ltd., which
the Company sold its shares out in 2015)
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Management Discussion and Analysis (MD&A)
ROA and ROE

33.1

35.0
30.0

25.8

%

20.0
15.0

15.0

25.8

24.2

25.0

16.6

20.7

22.1

ROE
ROA

16.5

10.0

12.4

5.0
0.0
2555

2556

2557

2558

2559

The Return on Equity (ROE) ratio of 2016 was 25.8, which was higher than the 16.6 ratio of 2015. The Return on Asset (ROA) ratio
of 2016 was 22.1, which was higher than the 12.4 ratio of 2015. 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.
(Remark: The ratio in year 2012-2014 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
Description
Current Assets

December 31, 2015
Percentage to
Million Baht
Total Assets
7,096
74

December 31, 2016
Percentage to
Million Baht
Total Assets
8,843
78

Non-current Assets

2,505

26

2,465

22

Total Assets

9,601

100

11,308

100

Current Liabilities

1,015

10

1,305

12

Non-current Liabilities

280

3

267

2

Shareholders' Equity

8,306

87

9,736

86

Total Liabilities and Shareholders' Equity

9,601

100

11,308

100
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2. Assets
As of 31 December 2016, the Company’s Total Asset showed at Baht 11,308 million increasing by Baht 1,707 million or 17.8%, from 33
the end of 2015, details as shown in the below table:December 31, 2015 December 31, 2016

Description

Million Baht
4,662
666
1,545
9,601

Cash on Hand
Accounts Receivable-Trade
Inventories
Assets

Million Baht
6,092
737
1,678
11,308

Change
%
31
11
9
18

All major assets of the Company increased, Cash on hand was increase from 2015 by 31%, Accounts Receivable-Trade increase by 11%,
and Inventory increased by Baht 133 million or 9%. The Company remains concentrate 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. At the end of the year, the sale of chemical fertilizers
during the off-season cultivation shown upward tendency, which the Company prepare slightly increase in stock for next year delivery. Accounts
Receivable-Trade as shown in the table was 737 Million Baht as of 31 December 2016 increased by Baht 71 million or 11% from 2015. The allowance
for doubtful accounts was set at Baht 38 million, which would cover the Accounts Receivable that overdue more than 12 months as showed at
Baht27million.
• 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 5 January 2017 and
11 January 2016, the appraisal values of the fair value of such right as of 30 December 2016 and 30 December 2015, respectively, by using the
Discounted Cash Flow Approach were higher than the carrying values.
3. Liabilities and Equity
• On 31 December 2016, the Company had Total Liabilities at Baht 1,572 million, increasing by Baht 277 million or 21% from the end of 2015.
• On 31 December 2016, the Company had Total Equity at Baht 9,736 million, increasing by Baht 1,430 million or 15% from the end of 2015.
4. Liquidity
The Company’s Liquidity was considered to be very well. The Current Ratio was decreased a little from 6.99 at the end of 2015 to 6.78 at the
end of 2016; the Quick Ratio was remaining almost unchanged 5.41 at the end of 2015 and 5.43 at the end of 2016. In the year 2016, the Company
could keep good condition of sales collection and inventory time. Thus, the Company could significantly escalated the Current and Quick Ratio.
Current and Quick Ratio
8.00
7.00

Times

6.00

Current Ratio
Quick Ratio

6.99

6.78

5.41

5.43

2558

2559

5.00
4.00
3.00

2.26

2.00

1.26

2.68
2.04

2.85
2.01

2556

2557

1.00
2555
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Management Discussion and Analysis (MD&A)
The Net Cash Flow provided by operating activities of 2016 was Baht 2,233 million, increasing by Baht 609 million or 37.5% from 2015
(Baht 1,624 million). Meanwhile, the Net Cash Flow used in financing activities in 2016 was Baht 907 million, decreasing by Baht 784 million
or 46.4 % from 2015 (Baht 1,691 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 the end of 2016, the Company had bank
overdrafts and short-term borrowings from financial institutions, and the amounts were Baht 11 million. It decreased by Baht 11 million or 50%
from the end of 2015 (Baht 22 million).
For the investing activities in 2016, the Company invested on property, plant and equipment in the total amount of Baht 309 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 OUT BALANCE SHEET
5.1 The Company had capital commitment for capital expenditure as at 31 December 2016 and 2015 of Baht 97.31 million and Baht
		 96.23 million, respectively.
5.2 As at 31 December 2016 and 2015, 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:

Within 1 year
1 - 5 years
Total

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2016
2015
Baht
Baht

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2016
2015
Baht
Baht

24,133,281
20,887,945
45,021,226

21,659,385
15,462,149
37,121,534

19,105,482
9,625,621
28,731,103

19,105,482
9,625,621
28,731,103

5.3 The Company had commitments with banks for letters of guarantee issued as at 31 December 2016 and 2015 of Baht 8.66 million
		 and Baht 8.66 million, respectively. Certain subsidiaries had commitment with banks for letters of guarantee issued in the amount
		 of Baht 0.17 million and Baht 0.17 million as at 31 December 2016 and 2015, respectively.
5.4 The Company had commitment with bank regarding the outstanding letters of credit amounting to Baht 289.46 million (USD 7.98
		 million and EUR 0.06 million) and Baht 93.93 million (USD 2.58 million and EUR 0.01 million) as at 31 December 2016 and 2015,
		 respectively.
		 Certain subsidiaries had commitments with banks regarding the outstanding letters of credit amounting to Baht 3.42 million (USD
		 0.09 million) as of 31 December 2015 (as at December 31, 2016 = nil).
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
34 		 three months before the expiring date.
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		 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 35
		 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 2017
The Management views that uncertainty is growing in global economy for rising of protectionism. America-First policy of the new U.S.
administration and intense negotiation of Brexit may turn around evolving of free trade in global economy. Despite these political uncertainties
it is anticipated that economy in the leading industrialized countries like the U.S., Japan and Germany will have steady growth in 2017, and it
will bring positive impact to Thailand economy as a recovering of export. For Thailand it is viewed that economy will speed up its recovering
pace attributed to vigorous investments by the government and stronger export.
For agriculture the Management views that the government policy to support farmers and its stimulus package for local economy would
be the key factors to enhance farmers’ confidence to invest in agriculture production, that affect demand of chemical fertilizer. In this regard,
the Management sees the major factors that impact our operation in 2017 as follows.
1. Domestic Factors
Major factors affecting fertilizer demand are; 1) water supply for farmland, and 2) purchasing power of farmers. For the year 2017, the
Management sees that water supply should be better than the past two years as water reserve of the main dams are sufficient in the midst of
the dry season, although rainfall in the coming rain season is still unknown. Farmers’ purchasing power is expected to recover gradually for
better harvesting and continuing financial support by the government. As a result the Management anticipates that chemical fertilizer demand
in 2017 will recover from very low level in the last two years.
2. Global Factors
Coping with the rises of fertilizer raw material prices in global market is the key issue for the Company’s operation in 2017. The raw
material prices started upward movement from the 4th quarter of 2016, and it is anticipated that this trend continues through 2017. On the
other hand, the U.S. monetary policy to hike interest rate may lead to depreciation of Baht against U.S. dollar. They will push the Company’s
cost of production up.
The Management will deal with these factors and strive to achieve best performance of the Company by carrying out the following
measures, so that the Company will grow sustainably for benefit of all stakeholders.
• Retain customers and farmers’ satisfaction.
• Keep high standard of quality of the products.
• Keep monitoring the market carefully so as to flexibly adjust production and procurement plan according to the market demand. As
		 well, keep inventory at most appropriate level.
• Control all expenses effectively for lowering costs.
• Keep developing better manufacturing process and productivity improvement.
• Manage risks by never speculating on raw material prices and foreign currency.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายปุย๋ เคมีดงั ทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ท�ำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ
ที่บริษัท ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทประเมินว่าในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ประเมินว่าอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทน�ำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมี
และส่งผลต่อการก�ำหนดราคาขายปุ๋ยเคมี และมีผลต่อเนื่องไปถึงความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศจะผันผวนตามราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ซึ่งถูกก�ำหนดโดยหลายปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก สภาวะอากาศ
ราคาพืชผล และราคาน�้ำมัน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงการเก็งก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของปุ๋ยเคมีด้วยเช่นกัน โดยหากบริษัทสามารถก�ำหนดราคา
ขายสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตที่มีความผันผวนได้ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษทั ไม่มากนัก แต่ดว้ ยปุย๋ เคมีเป็นสินค้าควบคุมราคาตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึง่ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ได้ออกประกาศแนะน�ำราคาจ�ำหน่ายส�ำหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร ซึ่งผู้ผลิต
ปุ๋ยเคมีต้องจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรที่ก�ำหนดไว้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางฯ ก�ำหนด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางฯ
ดังนั้นราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจึงไม่สามารถปรับราคาจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีให้เป็นไปตามกลไกของตลาดได้ เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมราคาดังกล่าว และอาจส่งผลให้การจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษัทไม่สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งท�ำให้บริษัทอาจมีผลประกอบการไม่เป็นไปตาม
ที่ประมาณการไว้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมระดับสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปให้อยู่ในปริมาณที่
เหมาะสม โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสามารถวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงให้มากที่สุด โดยหากมีปัจจัยใดที่ท�ำให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยสูงขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญ บริษัทจะยื่นต่อคณะกรรมการกลางฯ เพื่อขอให้มีการพิจารณาปรับราคาจ�ำหน่ายปุ๋ย นอกจากนี้บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมระหว่าง
ผู้ประกอบการและคณะกรรมการกลางฯ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานราชการเพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาก่อนออกมาตราการต่างๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี

2. นโยบายภาครัฐ
รัฐบาลยังคงมุ่งให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยการก�ำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการ
ปรับลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ซึ่งมาตรการบางประการอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลาง”) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขอความร่วมมือมายังผู้ผลิต
ปุ๋ยเคมีซึ่งรวมถึงบริษัท ให้ลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมี โดยมาตรการการลดราคาขายปุ๋ยตามนโยบายข้างต้นครอบคลุมเฉพาะปุ๋ยบางสูตรที่ใช้กับนาข้าวและ
ยางพารา ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ซึ่งการลดราคาขายตามนโยบายเพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรดังกล่าว โดยปกติแล้ว
การก�ำหนดราคาอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนตามกลไกของตลาดและอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทที่อาจต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เหมาะกับการใช้เพาะปลูกในนาข้าวและสวนยางพารา ดังนั้นบริษัทสามารถมุ่งเน้นท�ำการตลาดในสูตรปุ๋ยอื่นๆ
เพือ่ ลดผลกระทบจากการควบคุมราคาดังกล่าว ในขณะเดียวกันบริษทั ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบายควบคุมราคาดังกล่าว อย่างไรก็ดี มาตรการ
ควบคุมราคาข้างต้นที่ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ไม่ส่งผลกระทบต่อการก�ำหนดราคาขายสินค้ามากนัก เนื่องจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบในการผลิตไม่
ได้มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ ยังสามารถก�ำหนดราคาให้ขายปุ๋ยเคมีได้ต�่ำกว่าราคาที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับ
โครงการภาครัฐตามนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เพื่อช่วยลดราคาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายภูมิภาคในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อาทิเช่น ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559 เกิดภัยแล้งรุนแรง ส่งผลให้ปริมาณน�้ำฝนมีน้อยที่สุดในรอบ
36 10 ปีทผี่ า่ นมา เกษตรกรขาดแคลนน�ำ้ ส�ำหรับท�ำการเกษตรโดยต้องเลือ่ นการเพาะปลูกออกไปจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลีค่ ลาย นอกจากนี้ รัฐบาลยังแนะน�ำ
ให้เกษตรกรหลีกเลีย่ งการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ จากระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เพราะต้องเก็บกักน�ำ้ ไว้ใช้
รายงานประจ�ำปี 2559

ในการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมแทนจนกว่าจะถึงช่วงฤดูฝนของปี 2559 ซึ่งผลของภัยแล้งนี้ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกลดลงอย่างมาก นอกจากนี้อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560
ซึง่ เกิดจากอิทธิพลของพายุฝนส่งผลท�ำให้มฝี นตกหนักติดต่อกันถึง 2 ช่วง คือช่วงปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถท�ำการเกษตร 37
ได้ตามที่คาดไว้ ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศดังกล่าวอาจท�ำให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่ไปกับการบริหารสินค้า
คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อให้บริษัทยังคงมีสินค้าที่จ�ำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีระดับสินค้าคงคลังมากเกินไป
และเมื่อเหตุการณ์ภัยแล้งหรืออุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทยังมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด รวมถึงศึกษาความพร้อมของพื้นที่
เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่เพื่อน�ำมาก�ำหนดกลยุทธ์ในการขายให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้

4. การลดลงของก�ำลังซื้อของเกษตรกร
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รายได้ของเกษตรกรลดลงเนื่องจากจากสาเหตุต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาภัยแล้งท�ำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ท�ำการเพาะปลูก
ได้น้อยลง ท�ำให้ได้ผลผลิตน้อย รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวท�ำให้ก�ำลังซื้อของ
เกษตรกรลดลงด้วย บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากยอดขายปุ๋ยที่ลดลงและรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยลดลงเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงไป โดยในการเพาะปลูกเกษตรกรอาจจะไม่ใช้ปุ๋ยหรือใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลง นอกจากนี้ เกษตรกรอาจขาดความสามารถในการช�ำระค่าปุ๋ยแก่
ตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงของเกษตรกร ซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัทที่อาจไม่ได้รับการช�ำระหนี้จากตัวแทนจ�ำหน่าย
ตามก�ำหนดระยะเวลา
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั เน้นการขายไปยังพืน้ ทีท่ ยี่ งั มีราคาเพาะปลูกตามปกติทเี่ กษตรกรยังคงมีกำ� ลังซือ้ และติดตามสถานการณ์ทางการเกษตรและสินค้าการเกษตร
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันหนี้เสียหรือการรับช�ำระหนี้ไม่ตรงตามก�ำหนดระยะเวลา บริษัทได้ก�ำชับให้ตัวแทนจ�ำหน่ายระมัดระวังในการขายเชื่อ
ให้แก่เกษตรกรที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�ำระหนี้ได้

5. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย
วัตถุดบิ ในการผลิตปุย๋ เคมีบางชนิดมีการผลิตและจัดจ�ำหน่ายโดยผูจ้ ดั หาน้อยราย การทีต่ อ้ งใช้วตั ถุดบิ ดังกล่าวในการผลิตโดยมีผจู้ ดั หาน้อยรายถือ
เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากผู้จัดหาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อก�ำหนดราคาของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบนั้น อาจส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงขึ้น และเป็นเหตุให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ การพึ่งพาผู้จัดหาน้อยราย
อาจเกิดความเสีย่ งในการจัดหาวัตถุดบิ โดยหากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดบิ ได้ตามความต้องการของบริษทั อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าหรือ
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตของบริษัทได้
การบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท ได้ร่วมมือกันคิดค้นและค้นหาวัตถุดิบทดแทน
เพือ่ ลดผลกระทบด้านราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ นอกจากนีด้ ว้ ยความร่วมมือของผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ ท�ำให้บริษทั สามารถประมาณการและวางแผนความต้องการ
ใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตได้ลว่ งหน้าและท�ำสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ ได้ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงบริษทั พยายามจัดหาผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ รายอืน่ ๆ และกระจาย
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

6. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายในต่างประเทศหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่บริษัทจะช�ำระราคาวัตถุดิบเป็นสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องช�ำระราคาวัตถุดิบสูงกว่าที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาซื้อขายหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อครบก�ำหนดเวลาในการช�ำระค่าสินค้า
การบริหารความเสี่ยง
ในกรณีทบี่ ริษทั ต้องช�ำระค่าวัตถุดบิ เป็นเงินสกุลอืน่ นอกเหนือจากเงินบาท บริษทั ได้ทำ� การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยการท�ำสัญญา
ซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันที่มีค�ำสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งแนวทางนี้จะท�ำให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถค�ำนวนต้นทุนและก�ำหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
7. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอาจต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและเสริมสภาพคล่องใน
บางช่วงเวลา โดยเงินกูส้ ว่ นใหญ่จะเป็นเงินกูร้ ะยะสัน้ ซึง่ มีระยะเวลาช�ำระคืนส่วนใหญ่ไม่เกิน 6 เดือน โดยบริษทั มีภาระดอกเบีย้ จ่ายตามอัตราทีแ่ ต่ละสถาบัน
การเงินก�ำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างปี 2559 บริษัทไม่มีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี
บริษัทย่อยยังคงมีการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นโดยวงเงินกู้ของบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับวงเงินกู้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับ ทั้งนี้
บริษัทได้เข้าไปก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบายให้กับบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยก�ำหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาใช้วงเงินกู้
ระยะสัน้ เมือ่ มีความจ�ำเป็นเท่านัน้ และให้ชำ� ระคืนเงินกูภ้ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดหรือก่อนหน้านัน้ หากสามารถกระท�ำได้ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้ว ปัจจุบันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากรัฐบาลยังคงเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
จึงคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่ำเพื่อกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชน

8. ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนั้นการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องส�ำคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ เนื่องจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไม่สามารถควบคุมการลงมติของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวให้เป็นไปตามทีบ่ ริษทั ต้องการหรือไม่ขดั กับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ในทุกกรณีได้
การบริหารความเสี่ยง
ในการลงมติเรื่องที่ส�ำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดเตรียม
ข้อมูลของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผล
ความจ�ำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อ
สงสัยได้อย่างเต็มที่ โดยที่บริษัทได้จัดเตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆมาให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติได้ตามความเหมาะสมต่อไป

9. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั ได้เล็งเห็นโอกาสจากความต้องการสินค้าปุย๋ เคมีทขี่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในประเทศกลุม่ อาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการขยายฐานการลงทุนไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปุ๋ยเคมีใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจหลายประการทีบ่ ริษทั ต้อง
ค�ำนึงถึง เช่น กฎระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อกฎหมายภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ทักษะและความสามารถของแรงงาน
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระบบการเงินท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ก�ำลังซื้อของลูกค้าและเกษตรกร เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยง
การขยายการลงทุนของบริษทั โดยการขยายสาขาและเปิดบริษทั ย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการบริหารความเสีย่ งแนวทางหนึง่
ของบริษทั จากข้อจ�ำกัดของการขยายตลาดภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศย่อมมีปจั จัยเสีย่ งทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่ดว้ ยความช�ำนาญ
ในฐานะผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายปุ๋ยมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินโครงการลงทุนดังกล่าวอย่างระมัดระวัง รวมถึงได้มอบหมายให้
บุคลากรของบริษัทที่มีความรู้ความช�ำนาญเข้าไปบริหารโครงการและพัฒนาทักษะแรงงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในธุรกิจปุ๋ยเคมีควบคู่ไปกับการวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
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The following events are key risk factors associated with production and distribution in fertilizer business, which would affect the Company
operation and/or financial status to have lower performance than expectation in normal circumstance. In addition, there would be other risks which
the Company may not currently aware of, or the Company considered that they may not have significant impact to the Company operation at the 39
moment.
The significant risk factors, which directly related to the Company and the Company considers that they would affect the Company’s operation,
if occurred, can be summarized as follows:

1. Fluctuation of raw material prices
The Company imports majority of raw materials from abroad for fertilizer production. Therefore, change of raw material prices might
significantly affect fertilizer production cost, product pricing, as well as profit making ability of the Company. In general, raw material price fluctuates
according to international market situation as raw materials are commodity goods whose prices are depended on several uncontrollable factors, e.g.
global economy, weather condition, crop prices, oil price, price-changed speculation, etc. Should the Company is able to manage the selling price
to be in line with change of raw material cost, such fluctuation shall have minimal impact to the Company’s performance. However, chemical
fertilizer is one of controlled goods subject to the Goods and Services Prices Act B.E. 2542 in which the Central Committee on Goods and Services
Prices, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (“the Committee”) has issued an announcement to suggest that the selling prices of
specific formulas of chemical fertilizer shall not exceed the suggested prices, except obtaining approval from the Committee.
Therefore, the Company may unable to adjust selling prices against an increase of raw material prices as governed by the price control
policy above, resulting that selling price of fertilizers does not reflect actual cost. The Company’s expected performance might not be achievable from
this event.
Risk Management
The Company manages the risk by controlling inventory both of raw materials and finished products. From time to time, the Company
monitors market conditions and flexibly revises production plan in accordance with market demand, then further adjusts the procurement plan of raw
materials in order to keep inventory at the optimum level and mitigate effects of raw material price fluctuation.
In addition, the Company uses best endeavor to adjust selling prices reflecting actual cost. Upon occurrence of any events causing production
cost significantly risen up, the Company shall promptly request for increase of fertilizer selling price to the Committee. Moreover, the Company has
sent the representative attending the meeting between fertilizer traders and the Committee to provide adequate and correct information regarding
fertilizer business to the government agency before announcing any measure affecting fertilizer producers and traders.

2. Government policy
The government has several policies to support farmers by controlling of fertilizer price. For instance, the Central Committee on Goods and
Services Prices, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (“the Committee”), as the responsible agency in this matter, had requested
fertilizer producers for cooperation to reduce retail fertilizer prices. This policy applied on certain fertilizer formula used for paddy and rubber crops
since 2015 and continued in 2016 to support required materials to farmers. Therefore, this price control policy against actual market mechanism could
affect performance of the Company to be lower than estimation.
Risk Management
The Company has variety of products other than paddy and rubber fertilizer formulas. Therefore, the Company can focus in marketing on
other products which are not affected from the price control policy. Meanwhile, the Company had cooperated with the government and followed the
policy to support farmers. However, such measure continued in 2016 has not had much impact on the selling price of fertilizer because raw material
price has not been in upward direction so that the Company can set selling price lower than the price controlled by the government. Furthermore,
the Company has participated in government campaign “Public-Private Collaboration” on price reduction of cultivation materials to farmers in order
to boost sales volume.

3. Climate changes
Thailand’s severe climate conditions during 2015-2016 had affected to several regions e.g. great drought occurred in 2015 and continued
until 2016 had resulted to the lowest rains in the last 10 years. Farmers who had shortage of water had to postpone their cultivation until circumstance
was relieved. Moreover, the government suggested that farmers should refrain from cultivating off-season paddy field as the irrigation had not had
sufficient water which should be reserved for household and industry consumption instead until the arrival of rainiy season in 2016. Such drought
circumstance resulted in decreased areas of double-crop field, which had adverse impact on consumption of chemical fertilizers. In addition, major
floods in the Southern region occurred from the end of 2016 to the beginning of 2017 by turbulent condition caused heavy rain preventing farmers to
cultivate their crops. These climate changes would impact on the Company’s performance to be lower than expectation.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
Risk Management
The Company has mitigated impact of climate changes by evaluating of circumstances from time to time, together with management of
inventories in optimum level with market demand to ensure that the Company has product availability for sales without unreasonable excessive stock.
Upon the weather turns back into normal condition, the Company keeps monitoring with market condition as well as potential areas of cultivation to
determine marketing strategy for achievement of business target.

4. Decrease of farmers’ purchasing power
In the last couple years, farmers’ income has decreased as a result of several factors, e.g. less cultivation area from drought led to less
agricultural product and less farmers’ income, respectively. Decrease of agricultural product prices also resulted to less farmers’ income because the
products were sold at lower prices. In this regard, the Company could be affected by lower sales volume and revenue due to changes in fertilizer
consumption. Farmers might use less fertilizers or stop using at all or switch to cheaper fertilizers instead. In addition, farmers might face liquidity
problems and unable to pay for the fertilizer to dealers as they earned less money. And then the Company could not receive payments on the due
date from dealers.
Risk Management
In this matter, the Company has focused on sales activity in potential areas which can be cultivated normally and have availability of farmers’
purchasing power. The Company also monitors such situation closely and maintains control of inventory at the optimum level according to market
demand. In addition, in order to avoid overdue payment, the Company reiterates the dealers to carefully provide credit to the farmers who have no
ability to pay or are unlikely to pay the fertilizer price.

5. Dependence on limited number of suppliers
Certain raw materials required for production can be produced and supplied by a limited number of suppliers. As such, availability of raw
materials is considered as one of the key risk factors. In case suppliers form a group in order to manipulate prices of raw materials disregarding of
the realistic price, it would affect in increasing of production cost causing lower profit performance than expectation. Moreover, dependence on
limited number of suppliers may be a risk in supply of such raw materials, if such suppliers could not provide raw materials as required by the
Company. This could subsequently affect the Company’s production process.
Risk Management
The Company’s procurement, research and development, production, and quality assurance units have jointly explored and searched for
substituted raw materials to mitigate effects of higher price of raw materials. In addition, with cooperation of the Company’s suppliers, the Company
is able to estimate and plan for raw materials requirement in advance by entering into short-term and long-term purchase contracts. The Company
also took best endeavor to find other suppliers, and allots procurement with several suppliers to reduce such supplier dependence.

6. Fluctuation of foreign currency exchange rate
The Company purchases majority of raw materials from international suppliers of which most of payments will be made in US Dollar
accounted for approximately 90 percent of total raw material procurement cost. Therefore, there is a risk that the Company would eventually pay
higher price of the raw materials than the purchase amount specified in purchase contracts if there is a change of international currency exchange
rate resulting in Baht depreciates against US Dollar on the date of settlement of raw material prices.
Risk Management
In case the Company settles a raw material price in a currency other than Baht, the Company will prevent exchange rate risk by entering into
a currency forward contract upon the purchasing date. Under this practice, changes of foreign exchange rate will affect the Company in very low
level as the exchange rate of the payment has been fixed already. This also helps the Company to determine cost and selling price precisely.

7. Fluctuation of the interest rate
For business operation, the Company may need to utilize credit facilities from financial institutions for working capital or enhancing the
Company’s liquidity. Most of the Company’s loans are short-term loans which have repayment terms not exceeding 6 months. The Company shall
pay interest in accordance with a rate specified in such financing agreement. Consequently, there might be the risk that the Company’s obligation is
increased by higher interest rate.
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Risk Management
In 2016, the Company has not utilized any short-term loan facilities as there was enough cash flow in business operation. However, the
Company’s subsidiary has utilized the short-term loan in marginal proportion compared to the total short-term loan facilities of the Company and 41
subsidiaries. In this regard, the Company has overseen and set the policy to the subsidiary to utilize short-term loan if necessary, and they shall repay
debt as soon as possible. In addition, given the current economic situation, interest rate fluctuation is rather low level as the government desires to
stimulate Thai economy by maintaining of low interest rate which could promote local consumption.

8. Controlling person
Sojitz Corporation (“Sojitz”) and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”), the related person of Sojitz pursuant to Section 258 of the SEC Act,
collectively own approximately 83.46 percent of the Company’s share capital. Therefore, they can control voting in the shareholder meeting on
significant agenda, e.g. dividend, capital increase, related party transaction, acquisition or liquidation of asset etc. as their votes are more than 75
percent of the total votes. In this matter, rights to vote are solely rights of each shareholder. Therefore, the Company is unable to control voting of
such shareholders to be in accordance with the Company’s direction or not conflict with interests of minority shareholders.
Risk Management
The Company has strictly complied with related rules, regulations and laws upon proceeding of voting in the shareholder meeting. Moreover,
the Company has prepared information of such matter delivered to all shareholders together with the notice prior to the meeting date. The notice states
details of such matter, history, reason, necessity and the Board’s opinion for consideration by shareholders before attending the meeting. In addition,
shareholders will be able to ask questions in the meeting and the Company has a person in charge of such matter to provide clarification to
shareholders. Once shareholders have enough information for consideration, they can decide to vote as appropriate.

9. Foreign investment
The Company has foreseen opportunity of higher demands of chemical fertilizer in ASEAN countries, especially in Myanmar which has its
border area next to Thailand. Therefore, the Company decided to make an investment in Myanmar in order to expand its fertilizer business. Such
foreign investment; however, has several risk factors relating to foreign business operation which the Company is aware of. These risks include
compliance, laws and regulations of Myanmar, skills and knowledge of local labors, financial system of Myanmar including exchange rate and inflation,
purchasing power of local customers and farmers.
Risk Management
The Company’s investment expansion by a new branch and a subsidiary in Myanmar should be considered as one of the Company’s risk
management strategies that there is limited market opportunity in Thailand. However, such foreign investment comes with aforementioned risk
factors. As a leader of producers and distributors in chemical fertilizers for long periods, the Company has carefully planned for this investment
project, and has assigned qualified personnel of the Company to develop and control the investment project, coach local labors by transferring skills
and experiences in chemical fertilizer business, as well as conduct research in Myanmar’s market to come up with effective marketing strategies.
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
Shareholder Structure
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 / as March 12, 2016
ชื่อบริษัท
Company
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ

*
		
		
		
		
**
		
		
Remark

*
		
		
		
		
**
		
		

กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
Sojitz Corporation Group
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Steel Industry PCL.
บริษัท เมโทรฟอส จ�ำกัด
Metrophos Co., Ltd.
กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด**
Metro Co., Ltd. Group
บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ำกัด
Central Glass Co., Ltd.
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.
นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn
บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด
Trans-Asia Pacific Ltd.
นางพวงพรรณ ดิษยบุตร
Ms.Puangpan Dissayabutr
นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์
Mr.Prasert Tangtrongsakdi

จ�ำนวนหุ้น
Number of
Shares
487,993,273

ร้อยละ
%

20,491,000

3.50

16,614,500

2.84

15,175,191

2.60

12,617,141

2.16

11,292,800

1.93

2,592,614

0.44

1,000,000

0.17

749,000

0.13

670,000

0.11

83.46

กลุ่มบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (“โซจิทซึ”) ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (“ไอเอสทีเอส”) ถือหุ้นร้อยละ 39.53 โซจิทซึและไอเอสทีเอสเป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยโซจิทซึถือหุ้นในไอเอสทีเอสในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออกเสียง 6,370 จากจ�ำนวนเสียง 11,470 เสียง
ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซื้อขาย น�ำเข้า ส่งออก ผลิตสินค้า และให้บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค
กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด ประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด (“ศรีกรุงวัฒนา”) ถือหุ้นร้อยละ 2.25 และบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ำกัด
(“ศรีกรุงวัฒนา 21”) ถือหุน้ ร้อยละ 0.34 ศรีกรุงวัฒนาและศรีกรุงวัฒนา 21 เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกันตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยศรีกรุงวัฒนาถือหุ้นในศรีกรุงวัฒนา 21 ในสัดส่วนร้อยละ 37
Sojitz Corporation Group consists of Sojitz Corporation (“Sojitz”), holding shares at 43.92% and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”),
holding shares at 39.53%. Sojitz and ISTS are the related person pursuant to Section 258 of the SEC Act as Sojitz holds 49% of the
registered capital of ISTS and has 6,370 votes rights out of 11,470 votes. The main business of ISTS is trading, import, export,
production of goods including providing services in relation to such goods in many industry groups such as machinary, energy &
metal, chemicals & functional materials and consumer lifestyle business.
Metro Co., Ltd. Group consists of Metro Co., Ltd. (“Metro”), holding shares at 2.25% and Srikrungwattana 21 Co., Ltd.
(“Srikrungwattana 21”), holding shares at 0.34%. Metro and Srikrungwattana 21 are the related person pursuant to Section 258 of the
SEC Act as Metro holds 37% of the registered shares of Srikrungwatta 21.
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ 43
กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร
Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate approximately 60% of the
net profit after legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal business operation of the Company only basis.
However, each dividend payment will be subjected to change depending on the Company’s investment plan, necessity as well as other
justification and consideration as the Board of Directors may deem appropriate.
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โครงสร้างองค์กร
Organization Chart
ผูถือหุน
SHAREHOLDERS
คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE
คณะกรรมการอำนวยการ
CORPORATE BOARD

คณะกรรมการระเบียบฎิบัติ
COMPLIANCE COMMITTEE

เลขานุการบริษัท
CORPORATE SECRETARY

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
คณะกรรมการบริหาร
EXECUTIVE BOARD

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
CEO & PRESIDENT

สำนักตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT OFFICE

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
MARKETING AND R&D DIVISION

ดานทรัพยากรมนุษย ดานวางแผนองคกร
ดานงานบริหาร
CORPORATE ADMINISTRATION
HUMAN
PLANNING
RESOURCES
GROUP
GROUP
GROUP

สำนักฎหมาย
LEGAL OFFICE

ดานจัดซื้อ
PROCUREMENT
GROUP

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย
HUMAN
RESOURCES
DIVISION

สายงาน
วางแผนองคกร
CORPORATE
PLANNING
DIVISION

สายงานกิจการทั�วไป
GENERAL
AFFAIRS
DIVISION

สายงานจัดซื้อวัตถุดิบ
FERTILIZER
PROCUREMENT
DIVISION

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION
TECHNOLOGY
DIVISION

ดานการเงิน
และบัญชี
FINANCE &
ACCOUNTING
GROUP
ประธาน
เจาหนาที่การเงิน
และกรรมการ
รองผูจัดการใหญ
CFO&EXECUTIVE
VICE PRESIDENT
เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENTFINANCE

สายงานการเงิน
FINANCE
DIVISION

สสายงานบั
ายงานบญ
ั ญชชีี

ACCOUNTING
DIVISION
DIVISION
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ดานธุรกรรมการคา
COMMERCIAL
GROUP
เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

ดานการผลิต
PRODUCTION
GROUP

สาขายางกุง
YANGON
BRANCH

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
EO&SENIOR
VICE PRESIDENT

สายงานการขาย
SALES DIVISION

โรงงานพระประแดง
PHRAPRADAENG
PLANT SITE

โรงงานนครหลวง
NAKHONLUANG
PLANT SITE

สายงาน
สนับสนุนการขาย
COMMERCIAL
OPERATION
DIVISION

สายงาน
สนับสนุนการผลิต
OPERATION
SUPPORT
DIVISION

สายงาน
สนับสนุนการผลิต
OPERATION
SUPPORT
DIVISION

สายงาน
บริหารการผลิต
PRODUCTION
MANAGEMENT
DIVISION

สายงาน
บริหารการผลิต
PRODUCTION
MANAGEMENT
DIVISION

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
อายุ / Age : 62 ปี / 62 years old
ประวัติการศึกษา :
Bachelor’s Degree in Business Management from Yokohama National University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
Education :
Bachelor’s Degree in Business Management from Yokohama National University
Director Training			
: None
ประวัติการท�ำงาน :
2551
- General Manager, Automotive Dept. 3, Automotive Unit,
		 Sojitz Corporation
2552
- Senior Vice President, Machinery Division. Senior General
		 Manager, Automotive Divsion
2554
- President of Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.
2556
- General Director of Subaru Motor LLC.
2558 - ปัจจุบัน - Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods &
		 Agriculture Business Division
2558 - ปัจจุบัน - Director of Fuji Nihon Seito Corporation
2558 - ปัจจุบัน - Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน - Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
			
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			
: 4 บริษัท
- Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
- Director of Fuji Nihon Seito Corporation
- Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
- Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
			
: ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
			
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก				
			
: 29 มีนาคม 2559
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง				
			
: 1 ปี

Experiences		
2008
- General Manager, Automotive Dept. 3, Automotive Unit, Sojitz Corporation
2009
- Senior Vice President, Machinery Division. Senior General Manager, Automotive Unit
2011
- President of Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.
2013
- General Director of Subaru Motor LLC.
2015 - Present - Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
2015 - Present - Director of Fuji Nihon Seito Corporation
2015 - Present - Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
2015 - Present - Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other Listed Company			
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company			
- Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division
- Director of Fuji Nihon Seito Corporation
- Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
- Director of Hanshin Silo Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest			
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016			
Family relation with other executive 			
First time appointed as the director				
Number of year holding the position as the director			

: None
: 4 companies

:
:
:
:
:

None
None, None
None
29 March 2016
1 Year
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

46

อายุ / Age : 56 ปี / 56 years old
ประวัติการศึกษา :
School of Commerce from Waseda University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		 : ไม่มี
Education :
School of Commerce from Waseda University
Director Training : None
ประวัติการท�ำงาน :
2552 - 2554 - General Manager of Basic of Chemical Department, Sojitz
		Corporation
2554 - 2557 - General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz
		Corporation
2557 - 2558 - Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation
- Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
				 : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
				 : 4 บริษัท
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		 : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
				 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
				 : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก				
				 : 27 มีนาคม 2558
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง				
				 : 2 ปี
Experiences :		
2009 - 2011 - General Manager of Basic of Chemical Department, Sojitz
		Corporation
2011 - 2014 - General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz
					Corporation
2014 - 2015
- Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation
- Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation
2015 - Present - President & Chief Executive Officer of Thai Central Chemical Public Company Limited
Directorship or Executive in Other Listed Company				 : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company				 : 4 companies
- Board Chairman of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
- Board Chairman of N.I.M. Co., Ltd.
- Board Chairman of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
- Director of TCCC Myanmar Limited
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest		 		 : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016				 : None, None
Family relation with other executive 				 : None
First time appointed as the director 				 : 27 March 2015
Number of year holding the position as the director				 : 2 Year
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อายุ / Age : 56 ปี / 56 years old
ประวัติการศึกษา :
Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		 : ไม่มี
Education :
Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
Director Training 			 : None
ประวัติการท�ำงาน :
2538 - 2543 - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American
		Corporation
2543 - 2546 - Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management
		 Service Corporation*
		 *(2547 Nichimen Corporation และ Nissho Iwai Corporation
		 ควบรวมกิจการเป็น Sojitz Corporation)
2551 - 2555 - General Manager of Accounting Dept., Sojitz Food Corporation
2555 - 2559 - Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz
		 Shared Service Corporation
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
		 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
				 : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
				 : 2 บริษัท
- กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		 : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
				 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
				 : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก				
				 : 29 มีนาคม 2559
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง				
				 : 1 ปี
Experiences :
1995 - 2000
- Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American Corporation
2000 - 2003
- Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management Service Corporation*
		 *(2004 Nichimen Corporation and Nissho Iwai Corporation merged and formed as Sojitz Corporation)
2008 - 2012
- General Manager of Accounting Dept., Sojitz Food Corporation
2012 - 2016
- Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service Corporation
2016 - Present - Executive Vice President & Chief Financial Officer of Thai Central Chemical Public Company Limited
Directorship or Executive in Other Listed Company				 : None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company				 : 2 companies
- Director, MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
- Director, Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest				 : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016				 : None, None
Family relation with other executive 						: None
First time appointed as the director 					 : 29 March 2016
Number of year holding the position as the director				 : 1 Year
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
อายุ / Age : 41 ปี / 41 years old
ประวัติการศึกษา :
- Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science from Keio University
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: ไม่มี
Education :
- Bachelor Degree of Law Majored in Political Science from Keio University
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America
Director Training				 : None
ประวัติการท�ำงาน :
2550 - 2555 - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz
		Corporation
2555 - 2557 - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
				 : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
				 : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
				 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
				 : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก				
				 : 28 มีนาคม 2557
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง 				
				 : 3 ปี
Experience		
2007 - 2012 - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz
		Corporation
2012 - 2014 - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2014 - Present - Senior Vice President & Executive Officer of Thai Central
		 Chemical Public Company Limited
Directorship or Executive in Other Listed Company				 :
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company				 :
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest				 :
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016				 :
Family relation with other executive 					:
First time appointed as the director 					 :
Number of year holding the position as the director
			 :
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None
None
None
None, None
None
28 March 2014
3 Years

อายุ / Age : 46 ปี / 46 years old
ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2557
- Director Certification Program รุ่น 198/2014 จัดอบรบโดย
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558
- Director Certification Program รุ่น 199/2015 จัดอบรมโดย
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559
- Board that Make a Difference รุ่น 1/2016 จัดอบรมโดย
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Education :
- Bachelor Degree of Economics from Chulalongkorn University
- Master Degree of Economics from University of Missouri, U.S.A.
Director Training :
2014
- Director Certification Program (DCP), class198/2014,
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)
2015
- Director Certificate Program (DCP), class199/2015,
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)
2016
- Board that Make a Difference (BMD), class 1/2016,
		 Thai Institute of Director Association (IOD)
ประวัติการท�ำงาน :
2553 - ปัจจุบัน - Vice President ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภณั ฑ์ ธนาคาร
		 กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
: ไม่มี, ไม่มี
: ไม่มี
: 31 มีนาคม 2554
: 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
Experiences :
2010 - Present - Vice President Relationship Manager of Chemical Lending Group, Bangkok Bank Public Company Limited.
Directorship or Executive in Other Listed Company
: None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company
: None
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest
: None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016
: None, None
Family relation with other executive
: None
First time appointed as the director
: 31 March 2011
Number of year holding the position as the director
: 6 Years

Annual Report 2016

49

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
อายุ / Age : 74 ปี / 74 years old
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		 :		ไม่มี
Education :
Bachelor Degree of Law from Thammasat University
Director Training 			 :		 None
ประวัติการท�ำงาน :
2529 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
2527 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ำกัด
2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
				 :		1 บริษัท		
- กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
				 :		5 บริษัท		
- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		 :		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
				 :		5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น
นางวีณา สุวรุจิพร ภริยา		 :		4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 		
				 :		ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก					
				 :		29 มีนาคม 2556
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง 					
				 :		4 ปี
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Experiences :
1986 - Present - Director of Metro Systems Corporation PCL.
1988 - Present - Chairman of United Flour Mill PCL.
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.
Directorship or Executive in Other Listed Company				 : 1 company
- Director of Metro Systems Corporation PCL.
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company
			 :		5 companies
- Chairman of United Flour Mill PCL.
- Vice-Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.
- President of Metro Co., Ltd.
- Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
- Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest				 :		 None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016				 : 5,000 shares/ 5,000 shares
Mrs. Veena Suvaruchiporn, Wife					 :		4,285 shares/4,285 shares
Family relation with other executive 				 :		 None
First time appointed as the director				 :		29 March 2013
Number of year holding the position as the director				 :		 4 Years
รายงานประจ�ำปี 2559

อายุ / Age : 66 ปี / 66 years old
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2559
- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016 จัดอบรม
		 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Educational :
Bachelor Degree of Economics from Aligarh Muslim University, India
Director Training
2016
- Director Certificate Program (DCP), class 227/2016
		 Thai Institute of Director Association (IOD)
ประวัติการท�ำงาน :
2532 - 2554 - ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษทั เบอร์ลยี่ คุ เกอร์
		
จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2554 - กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จ�ำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัท
		 เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
			
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้		
			
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
			
: ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
			
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
			
: 20 มิถุนายน 2555
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
			
: 4 ปี 9 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ�ำ			
: ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
				
: ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น
							
: ไม่มี
Experience			
1989 - 2011 - Vice-President (Group Treasurer) of Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC)
2003 - 2011 - Director of Cosma Medical Co., Ltd. (BJC’s subsidiary)
Directorship or Executive in Other Listed Company 			
: None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company		
: None
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest			
: None
Having any interests related to the agendas of this AGM			
: None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016			
: None, None
Family relation with other executive 			
: None
First time appointed as the director			
: 20 June 2012
Number of year holding the position as the director			
: 4 Years 9 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any conflict of interest at
present or during the past 2 years
- Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary		
: None
- Serving in professional service as auditors or legal consultant			
: None
- Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, services, or borrowing, or lending, etc.
						
: None
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

52

อายุ / Age : 48 ปี / 48 years old
ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2553
- Director Certification Program
		 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554
- Audit Committee Program
		 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554
- Advanced Audit Committee Programs
		 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016
		 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Education :
- Bachelor Degree in Accounting (with 2nd class honor) from Chiang Mai University
- Master Degree in Business Economics from NIDA
- Certified Public Accounting (CPA) Thailand
- Certification in Control Self Assessment (CCSA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Director Training :
2010
- Director Certification Program (DCP), class 198/2014,
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)
2011
- Audit Committee Program,
		 Thai Institute Directors Association (IOD)
2011
- Advanced Audit Committee Programs,
		 Thai Institute Directors Association (IOD)
2016
- Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016,
		 Thai Institute Directors Association (IOD)
ประวัติการท�ำงาน :
2556 - 2557
- หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จ�ำกัด
2557 - 2558
- หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
			
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			
: 1 บริษัท
- กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด			
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท			
: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			
			
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559		
			
: ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
			
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก			
: 14 สิงหาคม 2552
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง 			
: 7 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ			
: ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย			
: ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น		
								
: ไม่มี
Experiences :
2013 - 2014
- Partner of BDO Ltd.
2014 - 2015
- Senior Partner of Thai Info Ltd.
2006 - Present - Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other Listed Company 			
: None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company			
: 1 company
- Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest			
: None
Having any interests related to the agendas of this AGM			
: None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016			
: None, None
Family relation with other executive 			
: None
First time appointed as the director 			
: 14 August 2009
Number of year holding the position as the director			
: 7 Years 7 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any conflict of interest at present or during the
past 2 years
- Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary 			
: None
- Serving in professional service as an auditor or a legal consultant			
: None
- Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, services, or borrowing, or lending, etc.		
								
: None

รายงานประจ�ำปี 2559

อายุ / Age : 66 ปี / 66 years old
ประวัติการศึกษา :
Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
หลักสูตรการฝึกอบรม :
2535
- Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535
		 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2553
- Financial statements for Directors รุ่น 10/2010
		 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554
- Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011
		 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Education :
Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
Training :
1992
- Advanced Management Development Program 2/2535
		 Thammasart University
Director Training :
2010
- Financial statements for Directors, class 10/2010
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)
2011
- Director Certification Program (DCP), class 141/2011
		 Thai Institute of Directors Association (IOD)
ประวัติการท�ำงาน :
2520 - 2537
- ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
2537 - 2543
- กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2543- ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ำกัด
- กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เค.เอ.ที อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
			
: ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			
: 2 บริษัท
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			
			
: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2559
			
: ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
			
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 		: 16 สิงหาคม 2553
จ�ำนวนปีที่กรรมการเคยด�ำรงต�ำแหน่ง 		: 6 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ			
: ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย			
: ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น			
								
: ไม่มี		
Experiences :				
1977-1994
- Manager of Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.
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.
Directorship or Executive in Other Listed Company 			
: None
Directorship or Executive in Other business which is a Non-listed Company			
: 2 companies
- Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
- Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in Other business which may cause conflict of interest			
: None
Having any interests related to the agendas of this AGM			
: None
Shareholding in the Company as of 1 January 2016 and 31 December 2016			
: None, None
Family relation with other executive 			
: None
First time appointed as the director				
: 16 August 2010
Number of year holding the position as the director			
: 6 Years 7 Months
Having any of these kind of interests in the Company / Parent Company / Subsidiary / Associated or Entity which may have any conflict of interest at present or during the
past 2 years
- Directorship in administrating business, employees, labors or consultants with monthly salary 			
: None
- Serving in professional service as auditors or legal consultant			
: None
- Having significant relationship that may affect the independence such as selling or buying raw materials, products, services, or borrowing, or lending, etc.		
								
: None
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
อายุ / Age : 75 ปี / 75 years old
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 1)
ประวัติการท�ำงาน :
ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน - นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2552 - ปัจจุบัน - นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน
		 กระทรวงมหาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด
		 (มหาชน)
อดีต
2520 - 2540 - กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�ำประเทศไทย
2520 - 2522 - ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2522 - 2528 - ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย (พ.ศ. 2522-2528 และ
		 พ.ศ. 2532-2534)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
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
1977 - 1979 - Member of the National Legislative Assembly of Thailand
1979 - 1985 - Senator 2 terms (1979-1985 & 1989-1991)
- Advisor to the Minister of Industry
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อายุ / Age : 63 ปี / 63 years old
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Education :
Bachelor Degree of Science (Soil Science, Faculty of Agriculture) from
Kasetsart University
ประวัติการท�ำงาน :
2521 - 2534 - หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร
		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2534 - 2545 - หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร
		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545 - 2553 - ผู้อ�ำนวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		
2553 - 2555 - ผู้อ�ำนวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร
		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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No.1

No.4

ชื่อ
: นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
ต�ำแหน่ง
: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อายุ
: อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Commerce from Waseda
		 University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
: ไม่มี
Name
: Mr. Kyosuke Sasaki
Position
: Chief Executive Officer & President
Age
: 56 years old
Education
: Bachelor’s Degree in Commerce from Waseda
		 University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
: None

ชื่อ
: นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 47 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Social Sciences from
		 Hitotsubashi University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
: ไม่มี
Name
: Mr. Tadahiko Sugio
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 47 years old
Education
: Bachelor’s Degree in Social Sciences from
		 Hitotsubashi University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
: None

No.2

No.5

ชื่อ
: นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
ต�ำแหน่ง
: ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
อายุ
: อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Business Administration’s
		 from Kobe University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
: ไม่มี
Name
: Mr. Shigetsugu Fukuda
Position
: Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age
: 56 years old
Education
: Bachelor’s Degree in Business Administration’s
		 from Kobe University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
: None

ชื่อ
: นายโค โทจิม่า
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 56 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science
		 from Hokkaido University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
: 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name
: Mr. Ko Tojima
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 56 years old
Education
: Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science
		 from Hokkaido University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
: 5,000 shares or 0.00%

No.3

No.6

ชื่อ
: นายจิโร่ นิชิยาม่า
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 41 ปี
ประวัติการศึกษา : Bachelor of Law’s Degree in Political Science
		 from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
: ไม่มี
Name
: Mr. Jiro Nishiyama
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 41 years old
Education
: Bachelor of Law’s Degree in Political Science
from Keio University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
: None

ชื่อ
: นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
		 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
		
		 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
: ไม่มี
Name
: Mrs. Montha Kasadesinchai
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 51 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 2016
: None
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No.7

No.8

ชื่อ
: นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
: 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 2016
: 13,600 shares or 0.00%
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ชื่อ
: นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
ต�ำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
: อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชาเอกกีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
: ไม่มี
Name
: Mr. Watchara Pingsuthiwong
Position
: Executive Officer & Senior Vice President
Age
: 59 years old
Education
: Bachelor of Science’s Degree in Entomology
		 from Kasetsart University
Share holding in the Company as of 31 December 2016
: None

หมายเหตุ :

*
**
		
***
****
		
Remark :
*
**
***
****

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
นายเออิจิ ฮามาดา ได้เกษียณอายุ และพ้นจากต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ในวันที่
29 มีนาคม 2559
นายโค โทจิม่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ ได้เกษียณอายุ และพ้นจากต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2559
Mr. Shigetsugu Fukuda has been appointed as Chief Financial Officer & Executive Vice President since March 29, 2016.
Mr. Eiji Hamada retired from the position of Chief Financial Officer & Executive Vice President on March 29, 2016.
Mr. Ko Tojima has been appointed as Executive Officer & Senior Vice President since July 22, 2016.
Mr. Pairoj Punyavut retired from the position of Executive Officer & Senior Vice President on April 1, 2016.
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
เลขานุการบริษัท / ส�ำนักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office
นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท / หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij
Corporate Secretary / Legal Head
ด้านทรัพยากรมนุษย์ / ส�ำนักตรวจสอบภายใน
Human Resources Group / Internal Audit Office

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai
Executive Officer & Senior Vice President

นายไพฑูรย์ อินอุทัย
ผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักตรวจสอบภายใน

Mr. Phaitoon Inuthai
General Manager - Internal Audit Office

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
Mr. Tadahiko Sugio
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
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

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นายธนณัท ตั้งควิวิช
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

ด้านจัดซื้อ
Procurement Group
Mr. Jiro Nishiyama
Executive Officer & Senior Vice President
Mr. Thananat Tangkavivit
General Manager - Procurement Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Chief Financial Officer & Executive Vice President
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Tadahiko Sugio
Executive Officer & Senior Vice President

นางวิภา วิชาผลไชยกุล		
ผู้อ�ำนวยการ สายงานบัญชี

Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul
Vice President - Accounting Division

60 นางลักษมี หิรัญญะวณิชย์

ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2559

Mrs. Luksami Hirunyavanich
General Manager - Finance Division

ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Commercial Group / Marketing and R&D Division
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Officer & Senior Vice President
นายกิจ ประเสริฐชัย		
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย

Mr. Kit Prasertchai
General Manager - Sales Division

นางมาลี ด้วงดนตรี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการขาย

Mrs. Malee Duangdontee
General Manager - Commercial Operation Division

นายสุภัค เหล่าดี
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

Mr. Supuk Laudee
General Manager - Marketing and R&D Division
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ด้านการผลิต
Production Group
โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการโรงงาน

Mr. Somruk Likitcharoenphan
Executive Officer & Senior Vice President and
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
Nakhon Luang Plant Site
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน

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

นายสมพงค์ เลิศวิริยะพันธ์		
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Sompong Lerdviriyapan		
Senior General Manager & Deputy Plant Manager

นายเฉลิมพล สมาคม
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Chalermphol Samarkhom
General Manager - Operation Support Division

นายพลจักร มิ่งมหากุล
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Poljak Mingmahakul
General Manager - Production Management Division
สาขาย่างกุ้ง
Yangon Branch

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ko Tojima
Executive Officer & Senior Vice President
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
1. การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company, Subsidiary
Companies and Associated Company
ที่
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายนาม
Name

TCCC
1

นายโยชิอากิ อิชิมูระ
Mr. Yoshiaki Ichimura
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda
นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid
นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich
นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ
Mr. Tadahiko Sugio
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan
นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong

0//

X

//

/

X

X

/

/

//
/
/
#
#
#
///

/

///

/

///
///
///

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ
/// = เจ้าหน้าที่บริหาร
/ = กรรมการ

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

Remark :

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

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

รายงานประจ�ำปี 2559

4

X

บริษัทย่อย /Subsidiary Companies
1.
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
2.
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
N.I.M. Co., Ltd
3.
บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
4.
บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด
TCCC Myanmar Limited
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บริษัทย่อย
Subsidiary Companies
2
3

/

/

/
0

2. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2559
Details of the 2016 Board of Directors Meeting Attendance
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ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
In 2016, the company held 7 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow.
ที่
No.

รายนาม
Name

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*
2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki
3 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ**
Mr. Shigetsugu Fukuda**
4 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama
5 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid
6 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn
7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul
8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
Mr. Kasemsak Masayavanich
10 นายมาซาโตะ ทาเคอิ***
Mr. Masato Takei***
11 นายเออิจิ ฮามาดา****
Mr. Eiji Hamada****

หมายเหตุ :
		
		
		
		

ต�ำแหน่ง
Position
ประธานกรรมการ
Director &Corporate Board Chairman
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

ประชุมครั้งที่
Meeting No.
1

2

3

4

5

6

7

-

 

X



X



      
-

     

      
      
      
      
      
      


-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

 = เข้าร่วมประชุม

*
**
***
****

Remark :		
		
*
		
**
			
		
***
		
****
			

X = ไม่เข้าร่วมประชุม
- = ลาออก/ยังไม่ได้รับต�ำแหน่ง
นายโยชิอากิ อิชิมูระ เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ เข้ารับต�ำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
นายมาซาโตะ ทาเคอิ พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
นายเออิจิ ฮามาดา ได้เกษียณอายุ และพ้นจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559

= means Attended

X = means Absent
- = means Resigned/not in position
Mr. Yoshiaki Ichimura has been elected to be the company Director & Corporate Board Chairman since March 29, 2016.
Mr. Shigetsugu Fukuda has been elected to be the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President
since March 29, 2016.
Mr. Masato Takei resigned from the position of the company Director & Corporate Board Chairman on March 29, 2016.
Mr. Eiji Hamada resigned from the position of the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President on
March 29, 2016.
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2559
Remuneration of Directors and Executives in the year 2016

ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�ำหรับปี 2559 มีจ�ำนวนรวม 5.7 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน
(2) ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
แต่ละท่านมีดังนี้
Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2016 amounted to a total of THB 5.7 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�ำดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�ำแหน่ง
Position

กรรมการ
Directors

1

นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
Mr. Kyosuke Sasaki
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ***
Mr. Shigetsugu Fukuda***
นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid
นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich
นายมาซาโตะ ทาเคอิ**
Mr. Masato Takei**
นายเออิจิ ฮามาดา****
Mr. Eiji Hamada****

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

54,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
Audit Committee
-

732,000

-

36,000

-

599,200

-

222,000

-

222,000

-

542,000

620,000

432,000

480,000

432,000

480,000

204,000

-

672,000

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าตอบแทนอื่นๆ
Other remuneration

: ไม่มี
: None

ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 12 ท่าน ** มีจ�ำนวนรวม 44.1 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน
			 รายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
Monetary Remuneration : Remuneration of The Executives in the year 2016 for 12 persons ** amounted to a total of THB 44.1 million, which
			 included (1) monthly salary and (2) other benefits
ค่าตอบแทนอื่นๆ
: ไม่มี
Other remuneration : None
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หมายเหตุ : * นายโยชิอากิ อิชิมูระ เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
** นายมาซาโตะ ทาเคอิ พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
*** นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ เข้ารับต�ำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559
**** นายเออิจิ ฮามาดา พ้นจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
Remark : * Mr. Yoshiaki Ichimura has been elected to be the company Director & Corporate Board Chairman since March 29, 2016.
** Mr. Masato Takei resigned from the position of the company Director & Corporate Board Chairman on March 29, 2016.
*** Mr. Shigetsugu Fukuda has been elected to be the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President since March 29, 2016.
**** Mr. Eiji Hamada resigned from the position of the company Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President on March 29, 2016.
รายงานประจ�ำปี 2559

การกำ�กับดูแลกิจการ
Corporate Governance
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึง่ จะช่วยเพิม่ ความ
สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ 65
ดี มีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง สามารถชีแ้ จงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
มีความยุตธิ รรมและซือ่ สัตย์ มีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มกี ารสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�ำนาจ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�ำแนะน�ำและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ในการด�ำเนินกิจการ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หา
5 หมวด โดยสรุปดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนในบริษัท โดยก�ำหนดนโยบายและการ
ด�ำเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมี
ส่วนแบ่งในผลก�ำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการ
รับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทัง้ เพิม่ ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และจัดส่งเผยแพร่สำ� เนา
รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ดว้ ย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สง่ ค�ำถามและเสนอวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจ�ำปี 2559 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย บริษัทยังได้จัดเตรียมของว่างและของที่
ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม และมีเจ้าหน้าที่ของส�ำนักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานได้เปิดโอกาสในผูถ้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ส�ำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�ำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
บริษัทจัดให้มีการด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี
การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการด�ำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
นอกจากนี้ บริษทั จัดให้ผลู้ งทุนรายย่อยทีส่ นใจในกิจการบริษทั เข้าเยีย่ มชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษทั ได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ และพิจารณาลงคะแนนเสียงตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผูถ้ อื หุน้ จะมีสทิ ธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย
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ส�ำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจ�ำปีสามารถท�ำได้โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทได้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่น�ำข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้ก�ำหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ท�ำให้ผถู้ อื หุน้ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม โดยผูท้ ี่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผอู้ นื่ เว้นแต่เป็นบุคคลทีจ่ ำ� เป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่นำ� ข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษทั ได้จดั พิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และบริษัทได้จัดอบรมเนื้อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี้แก่
ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย บริษัทยังมีข้อก�ำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัทท�ำการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท เมื่อแรกเข้ารับ
ต�ำแหน่งและต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดและขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ รี่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ด้วย ส�ำหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ก�ำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้
ข้อมูลภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
ในกรณีของการท�ำรายการเกีย่ วโยงนัน้ บริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเข้าท�ำรายการเกีย่ วโยงกันไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมของ
บริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนได้ก�ำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้
บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมัติคณะกรรมการหรือขออนุมัติ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�ำปีโดยรายการระหว่างกันได้กระท�ำอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�ำเป็นและเหตุผลด้วย
3) สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า
เพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความส�ำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�ำงาน บริษทั ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัย และเอือ้ ต่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงงานของบริษทั โดยมีขอ้ บังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั เรือ่ งความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านซึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ เี่ ข้มข้นกว่า
มาตราฐานที่กฎหมายก�ำหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุด
เนื่องจากการท�ำงานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย
ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษทั ได้จดั ให้มแี ผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจ�ำปีทเี่ หมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยส�ำรวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีก�ำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความส�ำเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการท�ำงานซึ่งได้ก�ำหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิง
จากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�ำ
ปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจส�ำหรับ
พนักงานและคนในครอบครัวที่เสียชีวิต และอื่นๆ รวมถึงโบนัสประจ�ำปีให้แก่พนักงานซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบตั แิ ละจริยธรรมของบริษทั ได้กำ� หนดไว้เป็นหลักการส�ำคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่แบ่ง
แยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธ์ุ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�ำเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่า
66 กรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศการท�ำงานท่ีดี
รายงานประจ�ำปี 2559

3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัท
ได้ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบของสินค้าโดยบริษัทจะจัดส่ง
สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษา 67
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�ำไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย
บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจ
สอบรายชื่อของคู่ค้าว่าอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมที่ท�ำกับคู่ค้าไม่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้
การด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้
จัดหา Supply Chain บริษัทจะท�ำสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain
3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ท�ำข้อตกลงใดๆ ที่
เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�ำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�ำตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�ำความตกลงร่วมกัน
ก�ำหนดราคา
3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
ก�ำหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดท�ำแผนประจ�ำปีในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนีบ้ ริษทั ได้รเิ ริม่ โครงการต่างๆ ทีช่ ว่ ยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงงานพลัง
ความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและ
อนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�ำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการ
และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย
หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�ำการคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อ�ำนาจ
รัฐเพือ่ ประโยชน์ใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ ให้บริษทั ได้รบั บริการตามปกติ หากจ�ำเป็นต้อง
ท�ำธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย บริษัท
จัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจ�ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระท�ำผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้อง
เรียนและคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้
- พนักงานบริษทั สามารถเสนอร้องเรียนการกระท�ำทีข่ ดั ต่อกฎระเบียบของบริษทั หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผูจ้ ดั การทัว่ ไป
หรือเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้ หรือหากพนักงานรูส้ กึ ไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อ
มีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเพื่อสอบสวนหาหลักฐาน
แล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าส�ำนักกฏหมายจะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็น
ทราบถึงการด�ำเนินการต่อไป
- นอกจากนี้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งข้อร้องเรียนไปที่อีเมล์ compliance@
thaicentral.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น
15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรงเพื่อ
พิจารณาต่อไป
บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางวิธกี ารพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบตั ิ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบ
เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ ถึง ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตลอดจนข้อมูลส�ำคัญ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ
การถือหุน้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจ�ำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
ข้อมูลรายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
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4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี รายงานผลการด�ำเนิน
งานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย
4.3 บริษัทได้ก�ำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้บริษัททราบทุกครั้งรวมถึงการจัดท�ำรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการเมื่อได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปีจะมีการ
แจ้งเตือนถึงนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
4.4 จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�ำหรับปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
แล้ว
4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบที่ต้องค�ำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยด�ำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารบริษัทได้
ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ หมด กรรมการทุกท่านต้องมีคณุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ�ำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอก
อีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ				
ประธานกรรมการ
2. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ			
กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ				
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 โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง แต่ละ
ครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดท�ำเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการ
ผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ำกับ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัท 69
และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 					
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั งิ านระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การก�ำหนดอ�ำนาจทางการเงินอย่าง
ชัดเจน
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ำกับ ดูแล และติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยก�ำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ จึงได้กำ� หนดให้ฝา่ ยบริหารรายงานเรือ่ งทีส่ ำ� คัญต่างๆ
ของบริษัท เพื่อให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�ำเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนด
6. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ให้ดำ� เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณารายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่ง
ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข.
คือ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญบริษัท
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถของกรรมการโดยในปี 2559
มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) 227/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Ethial Leadership Program (ELP) 4/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 1/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�ำนวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบสามารถได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อได้ ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช		
กรรมการตรวจสอบ
โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล		
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร		
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช		
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
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การกำ�กับดูแลกิจการ
Corporate Governance
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
		 7.1 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
			 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
			 2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
			 3) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
			 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
			 7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
บริษัทมีส�ำนักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของสายงาน
ต่างๆ โดยส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน พร้อมทัง้ วางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส�ำนักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ก�ำกับดูแลส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
3) คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน
โปรดดูหน้า 54
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการอนุมตั ิในเรือ่ งส�ำคัญๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง
อ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. ให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท
3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นีม้ กี ารแยกอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจน
ส�ำหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�ำคัญ บริษัทได้มีการก�ำหนดล�ำดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการรายงานการด�ำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญได้
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4) คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตั เิ ป็นคณะกรรมการทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ ตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั (Compliance Program) เพือ่ ท�ำหน้าที่ในการพิจารณา
เนื้อหาและก�ำกับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและก�ำกับการด�ำเนิน 71
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้ในประมวลอย่าง
เคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มกี ารกระท�ำทีผ่ ดิ กฏหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษทั อันเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของ
บริษัท การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจในเนื้อหา และน�ำไปใช้ปฏิบัติในการ
ท�ำงาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระท�ำที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ 		
เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่บริหาร 			
เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
3. หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย		
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ
อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระท�ำที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระท�ำใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�ำเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�ำเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่, เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยงและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อการปรับปรุง
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
เพื่อด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1) คณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�ำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก
1 คน
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การกำ�กับดูแลกิจการ
Corporate Governance
บริษัทก�ำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการข้างต้น โดย
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในต�ำแหน่งเพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ�ำเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�ำแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งหระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที่มีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น
ข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ข้อบังคับบริษัทยังก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการ
เมื่อต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�ำแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�ำหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
เมื่อมีการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของ
บริษัท รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้
รับทราบ
2) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ 28/2551 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของคณะกรรมการบริหารหลังจากการประชุมสามัญประจ�ำปีซงึ่ จะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในกรณีที่ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน
4) การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ส�ำหรับการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจกรณีที่ส�ำคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน การได้
มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เป็นต้น เพือ่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษทั นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐานเดียวกัน
กับบริษัทเพื่อใช้จัดท�ำงบการเงินรวม
5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
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ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผล
ประโยชน์ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.1 บริษัทได้จัดท�ำและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในก�ำหนดอยูแ่ ละจัดให้มกี ารอบรมประจ�ำปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชือ่ รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ
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5.2 ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�ำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�ำข้อมูลภายใน
ที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้
บริหารจะต้องงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ให้แก่สาธารณชน
5.3 ส�ำหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้น�ำ
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง
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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, explainable rationale, 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
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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 44th Annual General Meeting of 2016, it was held on 29 March 2016 at The Banyan Ballroom, 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, directors 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.
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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 75
agenda as notified in the invitation letter, and ensuring one share for one vote to every shareholder. For a shareholder, who is unable to attend the
meeting, they could appoint one of the Independent Directors, or any relevant person to attend the meeting and vote. In this regard, the Company
sends the proxy form A, B and C with the clear requirement of documents, evidence for proxy appointment to the shareholders and instruction of
filling up the proxy together with the invitation letter, and also they could be downloaded on the Company’s website as well. Moreover, the invitation
letter and related documents are also provided in English version, and are sent to the foreign shareholders as well.
Any minor shareholder who wishes to propose the candidate for election of director before the Annual General Meeting of shareholder can
do so by sending the proposal with resume of the candidate to the Company by mail or via website. The Company has announced this message via
the SET and on the Company’s website.
In addition, for the benefit of the minor shareholders, the Company conducts the cumulative voting to give the minor shareholders the chance
to actually elect director whom they wish.
To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed inside information for their
personal benefits, the Company has 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 be unjustified to the shareholders by laying that such
insiders shall not disclose inside information to any persons except for a person who needs to know, and shall not use the inside information for their
own or for their relatives’ benefit. 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. The Company erects the measure to prohibit
directors, managements, and employees, who acknowledge the Company’s inside information not to buy or sell the Company’s shares during the
period of 30 days before publicly disclosure of financial statement or any important information which may affected to the share prices. Furthermore,
the Company complies with 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.
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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, gender, orientation, age, and social status, etc. The
Company strongly refuses to child labors, and opposes to all kinds of violations. Moreover, the Company pays attention to the opinions and
suggestions of employees at every level to construct and improve the good cultural organization and working atmosphere.
3.3 Customers : the Company focuses on customers’ satisfaction by assuring that customers would receive good quality product at
reasonable price. Guideline on how to treat the customers is also stipulated in the Code of Conduct & Ethics such as product qualities and product
liabilities; hence, the Company shall deliver the products with the best quality to the customers only, and the related product information and quality
are warrantied as well. Moreover, the Company has the policy to keep customers’ information in confidential and will not 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 opens for any interested parties to participate in monitoring the Company’s law compliance, good governance, Code
of Conduct and Ethics compliance, or any complaints on unlawful action that may constitute corruption. In this regards, the Company provides
channel for the stakeholder to submit or propose any complaints, 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 the Chairman of
Compliance Committee or the President. 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.
Furthermore, employees and any other interested party could complain directly to the Board of Director via email: compliance@thaicentral.
76 cot.th, or telephone: 02-639-8888 or to the Company’s Secretary at the address of 21/35-46, Thai Wah Tower 1, 15 Floor, South Sathorn Road,
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120. The Secretary shall gather the complaint and all related details, and circulate them to the Compliance
Committee or the Board of Directors for further processing.
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The Company stipulated the guideline of procedure and punishment in the Code of Conduct and Ethics. The Company shall protect the
employees or the stakeholders who make a complaint or expresses their opinion. Any information related to such employee or stakeholders and
details of such case shall be kept in confidential and shall be destroyed when the investigation has been accomplished.
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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. 1411 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.
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, 2016 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. Furthermore, the Company’s
management performance to meet corporate goals, 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
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.
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The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :Three Executive Directors
Six Non-Executive Directors in which Three directors are Independent Directors and the Audit Committee (1 in 3 of entire Board). List of the
Board of Directors
1. Mr. Yoshiaki Ichimura			
Corporate Board Chairman
2. Mr. Kyosuke Sasaki				
Director & President
3. Mr. Shigetsugu Fukuda			
Director & Executive Vice President
4. Mr. Jiro Nishiyama
		
Director & Senior Vice President
5. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid 		
Director
6. Mr. Suvij Suvaruchiporn			
Director
7. Mr. Suvat Suebsantikul			
Independent Director & Audit Committee Chairman
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn			
Independent Director & Audit Committee Member
9. Mr. Kasemsak Masayavanich			
Independent Director & Audit Committee Member
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 2016, the Board of Directors held
7 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.
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. Shigetsugu Fukuda, in total of 2 directors, and seal of the company.
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Training of Directors
The Board has the policy to promote and encourage all directors to attend or participate in the directors’ knowledge and skills development
program. In the year 2016, there are directors who attend the training as follows.
79
1. Mr. Suvat Suebsantikul attended the training of Director Certificate Program (DCP), 227/2016, organized by Thai Institute of Director
Association (IOD).
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the training of Ethical Leadership Program (ELP), 4/2016, organized by Thai Institute of Director
Association (IOD).
3. Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid attended the training of Board that make a Difference (BMD), 1/2016, organized by Thai Institute of
Director Association (IOD).
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 2016, 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 2016, the Audit Committee Meeting was held for 5 times, the details of the attendance are as following:1. Mr. Suvat Suebsantikul		
Attended the meeting for 5 times
2. Mr. Opas Sripornkijkachorn		
Attended the meeting for 5 times
3. Mr. Kasemsak Masayavanich		
Attended the meeting for 5 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.
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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.
3) Executive Board
The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as the
executive officer. Please see page 54.
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.
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.
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5) Risk Management Committee
The Board of Directors have concerned of business risks therefore they have appointed the Risk Management Committee to establish the
risk management policy for clear and proactive risk management systems which also support for effective decision making as well as reduce any 81
possible loss. Risk Management Committee has adoptedstandard principles of enterprise risk managementwidely applied in listed companies for
implementation in the Company.
Risk Management Committee comprises of the following:
1. Chief Executive Officer & President - Chairman of Risk Management Committee
2. Chief Financial Officer & Executive Vice President, Executive Officer & Senior Vice President – Members of Risk Management Committee
3. Head of Internal Audit Office - Secretary of Risk Management Committee
Roles and responsibilities of the Risk Management Committee
1. Prescribe policies and suggest measures for the appropriate and efficient management of risks associated with the business operation of
the Company.
2. Prescribe risk management and procedures to cover the entire organization.
3. Review risks and their mitigation measures as evaluated by the risk owners, and provide recommendation for improvement.
4. Follow up and evaluate the performance in accordance with the organization-wide risk management framework, and regularly review risk
management policy.
5. Engage in any other duty as assigned by the Board of Directors.
Furthermore, Risk Management Committee has appointed the Risk Management Sub-Committee comprising of divisional heads of all business units to proceed with risk management in divisional-level, with facilitation and support by Internal Audit Office.

3. Recruitment and nomination of director and executive officer
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.
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 orders 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.
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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 Corporate 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.
2) Independent Director
The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a Committee. The nomination
process has been conducted by consent of the Corporate Board meeting by selecting a person whose qualifications meets the 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) 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.
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.
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6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Remuneration of the Auditor
ส�ำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / For The Year 2016, as of December 31, 2016
ที่
No.

1
2
3
4

5

ชื่อบริษัท
Company

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด
N.I.M. Co., Ltd.
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาย่างกุ้ง
Thai Central Chemical Public Company Limited
(Yangon Branch)
บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ำกัด
TCCC Myanmar Ltd.
รวมทั้งสิ้น
Grand Total

ผู้สอบบัญชี
Auditor

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
ค่าสอบ ค่าบริการ
รวม
ค่า
บัญชี
อื่น
Total
ตอบแทน
Audit Fee Non-Audit
ค้างจ่าย
Fee
Accrued
Audit/
Non-Audit
Fee

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด 2,350,000
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด 765,910
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ำกัด
124,000
United auditing PKF Limited.
Myanmar Vigour & Associates Limited
-

-

2,350,000 1,184,000

-

-

-

Myanmar Vigour & Associates Limited

-

-

-

-

3,239,910

-

-

765,910

566,788

-

124,000

55,000

3,239,910 1,805,788
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้น�ำแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือน�ำมาเป็นกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่
พิสจู น์แล้วว่าการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิง่ แวดล้อมจะช่วยให้กจิ การและสังคมอยูร่ ว่ มกันได้
อย่างมีความสุข และน�ำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ด�ำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทมาตลอด บริษัทได้จัดท�ำรายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

“เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย” บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรกรรมที่จ�ำเป็นและขาดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์
ในล�ำดับต้นๆ ที่เกษตรกรเลือกใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง บริษัทยังจะเป็นคลังความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย

พันธกิจของบริษัท

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
1) มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพสูง และจัดจ�ำหน่ายให้แก่เกษตกรในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะไม่มุ่งจ�ำหน่าย
สินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ค�ำแนะน�ำในการใช้สินค้าของบริษัทให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละพื้นที่และพืชแต่ละชนิดเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้เมือ่ มีการใช้อย่างสมดุลโดยค�ำนึงถึงสภาพดินและพืชแต่ละชนิดเป็นการเฉพาะ ซึง่ นอกจากจะเป็นการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
แล้วยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินไปด้วย
2) บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดรวมถึงจัดการกระบวนการให้ใช้พลังงานให้คุ้มค่าด้วย
3) บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่รายรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทิศทางสู่ความยั่งยืน

เกษตรกรรมมีความส�ำคัญต่อประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างมาก โดยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรจะใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของที่จ�ำเป็นอื่นๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษัทจึงมี
ความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ช่วยสนับสนุนการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึน้ บริษทั เชือ่ ว่าการซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้าโดยการควบคุม
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงรวมถึงให้คำ� ปรึกษาในการใช้สนิ ค้าให้ถกู ต้องจะช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึน้ เกษตรกรมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ ก็จะท�ำให้
บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมของบริษัท
โดยการลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พัฒนาชุมชนในสิ่งที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งจะน�ำไปสู่การเติบโตที่ยังยืน
ต่อไป

กรอบการรายงาน

เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัย
กรอบการรายงาน CSR บูรณาการประจ�ำปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�ำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุม
เฉพาะกิจกรรมของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีก�ำลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี
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รายงานประจ�ำปี 2559

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกิจการของบริษทั ในด้านต่างๆ และอาจได้รบั ประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�ำเนินกิจการของบริษทั
ด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วน 85
ได้เสียยังเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับการก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอีกด้วยโดยบริษทั จะประเมินความเสีย่ งของกิจกรรมและติดตามผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส�ำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานของบริษทั เป็นผูป้ ฏิบตั แิ ละด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษทั ประโยชน์หรือผลกระทบทีอ่ าจได้รบั ได้แก่ ค่าจ้างสวัสดิการ
ต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ช�ำระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วย ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้
รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�ำไรขาดทุนจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
3. ลูกค้า เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ
การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
4. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์
หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์
5. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�ำหน่ายสินค้าและแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็น
ไปตามกฎหมาย การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
6. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การช�ำระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
7. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อ
สิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

ประเด็นที่ส�ำคัญและมุ่งเน้นในการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและประด็นที่มีความส�ำคัญต่อบริษัท บริษัทจึงได้ก�ำหนด
ประเด็นที่ส�ำคัญและมุ่งเน้นดังนี้
- คุณภาพของสินค้า
- กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การให้ข้อมูลความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
จากนั้นบริษัทก็ได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นส�ำคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัท ว่าเป็น
“ปุย๋ เต็มสูตร” การทีป่ ยุ๋ มีคณ
ุ ภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิม่ เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึน้ และช่วยยกระดับความเป็นอยูข่ องเกษตรกร
ให้ดีขึ้น ในการนี้บริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
- ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของ
ปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างที่
ปุย๋ ผลิตส�ำเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุม่ ตรวจระหว่างทีป่ ยุ๋ ผลิตส�ำเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ์ ในการสุม่ ตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนัน้ พนักงาน
บริษทั จะสุม่ เก็บตัวอย่างของปุย๋ ทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�ำเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชัว่ โมง) ตัวอย่างทีเ่ ก็บได้จะถูกส่งไปทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของบริษทั
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจาก
สายการผลิตและน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งจากสถิติมีเพียงร้อยละ 0.2 ของปุ๋ยที่ผลิตเท่านั้นที่ถูกน�ำกลับไปผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า
ของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
- บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพความแม่นย�ำในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ห้องปฎิบัติการของบริษทั จะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�ำไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�ำหน่ายได้
2. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
- บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจ�ำหน่ายในการจัดหา
สถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจ�ำนวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อการประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ำรุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรได้และวิทยากรจะตอบ
ค�ำถามให้ นอกจากนี้บริษัทยังรับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะน�ำสินค้าของบริษัทด้วย
- บริษัทจัดท�ำโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ยางพารา มันส�ำปะหลัง ฯลฯ
โดยใช้ปยุ๋ ของบริษทั ให้ถกู ต้องเหมาะสมกับการเพาะปลูกเปรียบเทียบกับวิธเี ดิมทีเ่ กษตรกรปฏิบตั อิ ยู่ บริษทั จะคัดเลือกเกษตรกรผูน้ ำ� ทีม่ คี วามสนใจเข้าร่วม
โครงการ จากนั้นแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�ำการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้ค�ำแนะน�ำ 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา
ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลงสาธิต
เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามค�ำแนะน�ำของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น
- บริษทั จัดท�ำวารสารเพือ่ นแท้เกษตรกรไทยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ ทนการค้า และผูส้ นใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คดิ มูลค่า
หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น แนวพระราชด�ำริ
ในด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและพนักงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ ไขปัญหาเกษตรซึ่งจะเปิด
โอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว
3. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
- บริษัทได้ด�ำเนินโครงการปรับปรุงระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงซึ่งได้แก่การล�ำเลียงสินค้าผลิตส�ำเร็จเข้าสู่โกดังและการขนถ่ายสินค้าให้
แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจ�ำหน่าย โดยบริษัทได้ติดตั้งระบบ Pallatizer ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แผ่น Pallet รถยกและสายพานล�ำเลียงในการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยมี
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม แทนระบบเดิมซึง่ เป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลือ่ นย้ายสินค้าเป็นหลัก การปรับปรุงระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดความ
แออัดของการขนถ่ายสินค้าลงสู่รถบรรทุกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติในฤดูจ�ำหน่ายปุ๋ยลูกค้าจะใช้เวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าประมาณ 6 ชั่วโมง
โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อตันไม่รวมเวลาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกไปตามจุดจ่ายสินค้าแต่ละสูตร เมื่อได้ด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้ว สามารถลดระยะเวลาเฉลีย่ ในการรอรับสินค้าลงเหลือประมาณ 4 ชัว่ โมง และระยะเวลาเฉลีย่ ในการขนสินค้าขึน้ รถบรรทุกลดลงเหลือ 1.8 นาที
ต่อตันโดยลูกค้าไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเนื่องจากสามารถขนสินค้าทุกสูตรได้ที่จุดเดียว โครงการนี้จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าลดเวลาในการขนส่งสินค้า
ภายในโรงงานลงได้ถึงกว่าร้อยละ 33
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4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน
ที่โรงงานพระประแดง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การ 87
ไฟฟ้านครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการการผลิตปุ๋ย
เคมีได้ด้วย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว
เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงาน
ความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โครงการ
ยังสามารถท�ำรายได้ให้แก่บริษทั จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงด้วย บริษทั เริม่ เดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตัง้ แต่
ปลายปี 2556
- บริษทั ได้ดำ� เนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�ำเลียงวัตถุดบิ หรือสินค้า
ส�ำเร็จเข้าสูโ่ รงงาน อาจจะท�ำให้เกิดฝุน่ ละอองขนาดเล็กซึง่ อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสูญเสียวัตถุดบิ จ�ำนวนหนึง่ ด้วย
บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งก� ำ จั ด ฝุ ่ น ที่ เ รี ย กว่ า ระบบ Cyclone ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ใ ช้ การหมุ นวนของอากาศเพื่ อ ให้ ฝุ ่ น ตกตะกอนลงด้ า นล่ า ง
ซึง่ หลังจากด�ำเนินการติดตัง้ ระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝนุ่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษทั ยังได้ตดิ ตัง้ ระบบก�ำจัดฝุน่ ละอองเพิม่ เติมด้วย
ระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้ำจับละอองฝุ่น ท�ำให้สามารถก�ำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ ที่โรงงานนครหลวง บริษัท
ได้จัดท�ำป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะท�ำการตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�ำทุกวันและแสดงผลที่วัดได้
บนป้ายดิจิตอล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- บริษัทด�ำเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้จะรณรงค์ให้พนักงานท�ำการการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะน�ำไปทิ้ง โดยบริษัทจะรับ
ซื้อขยะที่สามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่ก�ำหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไป สอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะ
ให้เป็นเงิน” ทีบ่ ริษทั จัดขึน้ เงินจากการขายขยะรีไซเคิลให้แก่ผรู้ บั ซือ้ ก็จะน�ำมาหมุนเวียนรับซือ้ ขยะจากพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษทั
ได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการด�ำเนินโครงการพบว่าโรงงาน
พระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจ�ำนวน 5.3 ตัน โรงงานนครหลวงสามารถลดการก�ำจัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 33 ตันหรือคิดเป็นร้อย
ละ 26 ของจ�ำนวนปริมาณขยะที่ต้องก�ำจัด และสามารถเพิ่มจ�ำนวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือร้อยละ 68 ของจ�ำนวน
ขยะรีไซเคิลที่จ�ำหน่ายได้ โครงการนี้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดขยะ เพิ่มรายได้จากการขายขยะ
รีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานในการการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
- ในปี 2558 โรงงานนครหลวงของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรือ่ งของการป้องกันมลพิษและรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก เพือ่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงสามารถลดต้นทุน
การผลิตในธุรกิจได้ด้วย ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน ISO 18000 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท�ำระบบการ
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรและพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ได้แก่ ลดความเสี่ยงต่ออันตรายและ
อุบัติเหตุต่างๆของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการด�ำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย และช่วยสร้างภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม บริษัทคาดว่าจะทราบผลการรับรองมาตรฐานในเดือนมีนาคม 2560 นี้
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- บริษัทค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเป็นส�ำคัญ จึงได้มีการจัดท�ำข้อแนะน�ำการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานและเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผูม้ คี วามรูจ้ ากภายนอกมาเป็นผูบ้ รรยายในหัวข้อต่างๆ บริษทั ยังได้เก็บสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ภายใน
โรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
ในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 9 คน หยุดงานรวมกัน 114 วัน คิดเป็นความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 127,250 บาท คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 6.35 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 42.56
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
ในการนี้ บริษัทจัดหาล่ามเพื่อสื่อสารให้กับแรงงานต่างชาติ เช่น กัมพูชา ได้เข้าใจในเนื้อหาของการอบรมด้วย นอกจากนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละสายงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการ
ท�ำงานรวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดท�ำรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน
เนื่องจากการท�ำงานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย ซึ่งจากสถิติในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการท�ำงาน
เนื่องจากสาเหตุเดิมเลย
- บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั บริษทั เชือ่ ว่ากิจการของบริษทั จะเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้นนั้ บุคคลากรของบริษทั
จะต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและ
ทักษะทางวิชาชีพเช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยในการท�ำงาน ความเป็นผูน้ ำ� ตลอดจนสิง่ แวดล้อม มีหลักสูตร
ในการฝึกอบรมกว่า 85 หลักสูตร โดยบริษัทก�ำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านการฝึกอบรมเพือ่ ก�ำหนดแผนการฝึกอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานและบริษัทมากที่สุด สถิติการฝึกอบรมของพนักงานสามารถสรุปได้ดังนี้
จ�ำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 88.12 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งสิ้น 10,601.05
ชั่วโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 17 ชั่วโมงต่อปี
- นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ดำ� เนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพือ่ ให้สถานทีท่ ำ� งานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพืน้ ที่
ปลอดจากยาเสพติด บริษัทจะร่วมมือกับต�ำรวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�ำหนดวันล่วงหน้า
หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�ำเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�ำบัดที่โรงพยาบาลที่ก�ำหนดไว้
ในการบ�ำบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�ำจนครบระยะเวลาของการบ�ำบัด จากนั้นก็จะมีการ
สุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�ำหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�ำการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบ
ว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบ�ำบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่
พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่เกษตรกรในการใช้ปยุ๋ เคมีในด้านการเพิม่ ผลผลิตและลดค่าใช้จา่ ย บริษทั ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำของประเทศ
หลายแห่งเพื่อด�ำเนินการโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น
ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่
- โครงการศึกษาหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- โครงการการศึกษาแนวทางการใช้ปยุ๋ อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตส้มสายน�ำ้ ผึง้ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
- โครงการศึกษาผลของการใช้ปยุ๋ ชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- โครงการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมส�ำหรับการเพิ่มผลผลิตยางพาราหลังเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน�้ำมันที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
- และโครงการวิจัยอื่นๆ
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บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งหมด ผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ยและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ โดยตีพิมพ์ใน
วารสารเพื่อนแท้และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร

CSR after process

- โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร
บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต รวมถึงการสร้างการรับรูแ้ ละความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ขี องบริษทั
ต่ อ สั ง คมด้ ว ย บริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ทุ น การศึ ก ษามอบให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น บุ ต รหลานของเกษตรกรที่ ศึ ก ษาในชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี
ผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำหรับปีนี้มีทุนการศึกษาจ�ำนวน 252 ทุนการศึกษา
ด้วยกัน มูลค่าทุนละ 3,000 บาท ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 5,000 บาท ส�ำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
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 production capacity of 1.2 million metric tons per year.
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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 91
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.
- 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.

follows.

Social and Environment Responsibility
The Company has compiled the Companies’ activities considered as social and environment responsibility and, therefore, shown as
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
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 fertilizerhas
been increasing.
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- 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, 93
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.
3. Manufacturing Process Improvement
- The Company conducted the Internal Logistic Improvement at Nakhonluang plant site, namely, transporting the products to the
warehouse and transporting the products to customers or dealers. The Company has installed Pallatizer system using pallets, forklift trucks
and belt conveyers to transport the products which was controlled by the computer system. The improvement replaced the conventional which
mainly operates by labors and trucks for the transportation. The improvement resulted in reducing the busy traffic when transporting the
products to customers’ vehicles. In the high season, the customers may spend 6 hours in average for picking up the goods, and 2.7 minutes
per ton in average for loading the goods onto the trucks excluding the time for truck moving between the loading stations of each formula.
After implementation of the project, such pick-up time is decreasing to 4 hours in average, and 1.8 minutes per ton for loading to trucks
without moving the trucks as all formula of the goods can be loaded at one loading station. In conclusion, this project can decrease the
customers’ pick-up time in the warehouse by about 33%.
4. 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 Phrapradaeng plant site and Nakhon Luang plant site. Normally, in
transportation process of raw material or finishing good into the plant site, micro dust can be released and it may affect the nearby
community and environment, also it is loss of the Company. In this project, the Company has installed the dust protection equipment using
Cyclone System to produce air circulation and makes dust sink to the bottom. After installation of the equipment, the quality of air complies
with the standard of industry. The Company has also installed additional dust protection equipment using Scrubber Tank System which can
be able to trap dust with smaller size (smaller than 20 Micron) by using water. Moreover, the Company has installed the information board
showing air quality at the pier of Nakhon Luang plant site for acknowledgement of nearby community in accordance with environmental
governance principle. The air quality will be monitored every day and the result will appear on the information board accordingly.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
- 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 the
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. At the moment, the Company is applying for ISO 18000, which is the industrial standard indicating health managerial
system, safety of organization and improvement of the process in every aspects such as decrease of risks of damage and accident of
employees and related person, improvement of business operation to ensure safety, and emphasizing the Company’s image of responsibility
to all employees, the Company itself and social. The Company anticipates the result of such application for the ISO will be announced by
March 2017.
5. 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 addition, the Company has collected the statistic of
accident which occurred in the plants including any injuries caused by work as the following details.
In 2016, there were 9 times of accidents occurred in the plants. 9 employees and contractors were injured and took leave for 114 days.
Such incidents were calculated as the total damage of THB 127,250, and Injury Frequency Rate (IFR) of 6.35 per 1 million hour, and Injury
Severity Rate (ISR) of 42.56 per one million hour.
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.
- The Company gives priority to human resource development. The Company believes that the Company could sustainably grow; the
employee shall be the quality and professional persons. In this regard, the Company rendered the policy to develop the employees’ skills in
related areas through the training both in fundamental skills and specific profession skills such as English language, information technology,
administration and management, safety at work place, leadership, and environment, in total of more than 85 courses. The training course was
designated to suit the necessity for developing the man powers’ skills and the Company’s strategies. Furthermore, the Company opened for
the employees to provide opinions toward such trainings in order to design the most suitable course to meet requirement and desire of the
employees and the Company. Training statistic could be summarized as follows
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The number of employees, who attended the training, was 88.12% of all employees. The total hours of trainings were 10,601.05 hours,
or 17 hours per person per year in average.
- In addition, the Company initiated White Factory Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site which aims for a clean 95
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.
6. 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 para 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-Brand” 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.
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รายการระหว่างกัน
Connected Transactions
ในระหว่างปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดในสาระ
ส�ำคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ผู้เข้าท�ำรายการ
1. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม.
จ�ำกัด (NIM)

ลักษณะของรายการ

มูลค่าของรายการ
(บาท)

1. บริษทั ให้เช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนภายในโรงงานพระประแดง
และแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุสารเคมีและใช้
เช่าท่าเทียบเรือเพื่อ
การขนส่งสารเคมีทางเรือ

11,753,293

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์บรรจุสาร
เคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา

1,136,680

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

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

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

1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ำรองข้อมูลของบริษัท
จาก Metro Systems

นโยบายการก�ำหนดราคา
/ความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ำรายการ
อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมิน
โดยบริษัทประเมินราคาอิสระ
อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

2,846

อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

74,242

ค่าธรรมเนียมค�ำนวนจากปริมาตรของ
สินค้าที่จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทในอัตรา 0.04 บาท
ต่อ1 ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม

2,155,500

อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ำกัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าท�ำรายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ
คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะของรายการ
1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าของ NIM

มูลค่าของรายการ
(บาท)
8,129,782

นโยบายการก�ำหนดราคา
/ความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ำรายการ
อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการ
ทั่วไป

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จ�ำกัด (MC Agro) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าท�ำรายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ
คอร์ปอเรชั่น
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ลักษณะของรายการ
1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group โดย
เป็นการซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

มูลค่าของรายการ
(บาท)
12,476,272

นโยบายการก�ำหนดราคา
/ความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ำรายการ
ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าท�ำรายการระหว่างกัน
ชื่อ
1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับบริษัท
ผลิต น�ำเข้า ส่งออก และจัดจ�ำหน่ายสินค้า
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92
ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท
พลังงานและแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค
บริโภค

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

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ
นายเคียวซุกะ ซาซากิ และผู้บริหารของบริษัทด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
และนายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

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

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว และมี
กรรมการร่วมกันคือ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ และผู้บริหารของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
และนายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร

4. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
(Sojitz Group)
5. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
(Metro Systems)

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท และรวมถึง
บริษัทในเครือของบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น
ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับ
ที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ส�ำหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผูป้ ระเมินอิสระทีว่ า่ จ้างโดยบริษทั หรือบริษทั ในกลุม่ ซึง่ จะได้มกี ารน�ำมาเปรียบเทียบราคาส�ำหรับ
รายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�ำหรับ
การบริการบริษัทได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วจากผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค�้ำประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการด�ำเนิน
งานของบริษัท โดยการท�ำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
Connected Transactions
มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน
		 ในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันนัน้ ได้มกี ารก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั ตามวงเงินทีก่ ำ� หนด ซึง่ การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ดิ งั กล่าวได้มกี ารพิจารณาทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�ำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต
		 ในกรณีทอี่ าจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรการและขัน้ ตอนต่างๆ ตามข้อก�ำหนด ประกาศ
และค�ำสั่งที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้โดย
เคร่งครัด ทัง้ ในด้านการขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ กรรมการผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย และ/หรือกรรมการทีเ่ ป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในกรณี
ทีจ่ ะต้องมีการด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�ำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว
จะกระท�ำไปบนหลักการของความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการท�ำรายการระหว่างกันเพือ่ ดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติและตาม
เงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป อย่างไรก็ตามหากจะมีรายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสีย และ/หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้
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During 2016, 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 2016 Financial
Statements as of 31 December 2016. Details are as follows.
99

1. Connected Transaction of the Company
Connected Person
1. N.I.M Co., Ltd (NIM)

Transactions

Necessity/
Reason
The rental rate is the market
rate appraised by the
independent appraisal firm

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

11,753,293

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

1,136,680

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

2,846

The fee charged at the rate
that the provider charges
from the ordinary
customers

74,242

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

2,155,500

The fee charged at the rate
that the provider charges
from the ordinary
customers

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

2. MC Agro-Chemical
Co., Ltd. (MC Agro)

Amount (Baht)

1. The Company receives royalty fee from
trademark licensing

3. Metro Systems
1. The Company obtained the maintenance
Corporation Public
services of the back-up system for the company
Company Limited (Metro
information from Metro Systems
Systems)

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

Transactions
1. Sojitz uses storage service of NIM

Amount (Baht)
8,129,782

Necessity/
Reason
The fee charged at the rate
that the provider charges
from the ordinary customers
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รายการระหว่างกัน
Connected Transactions
3. Connected Transaction of MC Agro-Chemical Co., Ltd. (MC Agro) which is the Company’s subsidiary
Connected Person
1. Sojitz Corporation
Group

Transactions

Amount (Baht)

1. MC Agro purchases agro-chemical from Sojitz
Group for many transactions during the year

12,476,272

Necessity/
Reason
The purchase price is at the
market rate

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. 2. 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.

3. MC Ago-Chemical Co., Ltd. Contain, mix and sell Agro-Chemical The Company’s subsidiary with the Company’s 99.99
(MC Agro)
products
shareholding of paid up capital and has the same directors
which are Mr. Kyosuke Sasaki, Mr. Shigetsugu Fukuda and
the Company’s Executives, Mrs. Montha Kasadesinchai and
Mr. Tadahiko Sugio, hold directorship of MC Agro
4. 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

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

The Company and Metro Systems share the same director
namely Mr. Suvij Suvaruchiporn

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.
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Necessity and reasonability of connected transaction
The aforesaid connected transactions which happened between the Company including its subsidiaries and connected companies are 101
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.

Annual Report 2016

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
1. การควบคุมภายใน
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้องค์กร
เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน การใช้
ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงานสารสนเทศทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นดังนี้
1.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยให้มีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วย
เรือ่ งการสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนัก
ตรวจสอบภายในส�ำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2 กระบวนการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานออกแบบขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ฝ่ายบริหารต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยบริษัทได้
จัดให้มีกระบวนการควบคุมโดยแบ่งออกได้เป็นสามส่วนตามความจ�ำเป็นและลักษณะการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่
1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive Control) โดยบริษัทได้ก�ำหนดการควบคุมนี้ขึ้นเพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่เหมาะสมทัง้ หลายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ จึงเป็นการควบคุมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนเหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์จะเกิด
ขึน้ ได้แก่ การก�ำหนดโครงสร้างกิจกรรมต่างๆให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจน และก�ำหนดตารางอ�ำนาจอนุมตั ติ ามล�ำดับชัน้ ในกิจกรรมต่างๆ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน โดยอยู่ในภารกิจของส�ำนักตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบในกรณีเร่ง
ด่วนตามที่ผู้บริหารร้องขอให้มีการด�ำเนินการตามความจ�ำเป็น
3) การควบคุมในลักษณะของการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อ
หาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ�้ำอีกในอนาคตภายใต้ความเห็นชอบร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
1.3 งานตรวจสอบภายใน
ส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษทั ท�ำหน้าที่ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามลักษณะธุรกิจของบริษทั เพือ่ ให้เกิดการประเมิน
และติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมต่างๆ ที่บริษัทออกแบบไว้ยังคงมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมการตรวจสอบที่เกิด
ขึน้ ได้ถกู ก�ำหนดขึน้ ผ่านแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายในเพือ่ ให้ครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ท�ำหน้าที่คอยติดตามดูแลให้การปฏิบัตงานตรวจสอบเป็นไปด้วยความรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กร
ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมเพือ่ รับทราบผลการสอบทานระบบบการควบคุมภายใน เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ผ่านรายงานของคณะกรรมการ
อิสระและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช โดยมีกรรมการบริหาร
ของบริษัทท�ำหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงท�ำหน้าที่สั่งการเพื่อการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
โดยสรุปแล้ว ในปี 2559 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการ
ประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีการพัฒนาในลักษณะเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหา
และความเสี่ยงที่จะกระทบต่อองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทได้จัดสรรบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการควบคุมอย่างเพียงพอต่อ
การสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีร้ วมถึงการจัดสรรบุคคลากรด้านการตรวจสอบภายในเพือ่ ติดตามระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ (Compliance Committee)
เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏิบตั แิ ละจริยธรรม ซึง่ ใช้ยดึ ถือเป็นแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการบริษทั และพนักงานบริษทั ทุกคนเป็น
อมการควบคุมทีส่ ามารถก�ำหนดทิศทางการประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องบุคคลากรภายในองค์กร และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในตลอด
102 สภาพแวดล้
ทั้งปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมที่มีสาระส�ำคัญที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีเพียงข้อสังเกตต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่านั้น
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2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น 103
พื้นฐานต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานขององค์กร โดยการบ่งชี้และการบริหารความเสี่ยงไม่เพียงแต่จะท�ำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นไป
ด้วยดี แต่ยังช่วยให้องค์กรเล็งเห็นถึงโอกาสและวิธีจัดการความเสียหายอันอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
บริษัทได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
โดยทั่วไปน�ำไปปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของ
บริษัท มีหน้าที่จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ็ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
ได้รบั การระบุและประเมินอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละหน่วยงานของบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถน�ำมาปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยบริษทั ได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาความรูใ้ นการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ เพือ่ ให้เกิดความตะหนักและ
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษทั ได้มีการระบุความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงในระดับปฏิบตั ิการ และ
อยู่ระหว่างด�ำเนินการให้มีการจัดท�ำแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ส�ำหรับความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหน้า 34

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ อินอุทัย เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
ส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการท�ำหน้าที่ประเมินและ
ติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบเฉพาะธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมีมาแล้ว 16 ปี และได้ผ่านการอบรมในด้านมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษทั อยูภ่ ายใต้ดลุ ยพินจิ และความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
1. Internal Control
Thai Central Chemical Public Company Limited recognizes the importance of developing of internal control system to continuously
support good corporate governance and increase an efficiency and effectiveness in operations, utilization of resources and assets of the
Company, financial information report, as well as to ensure compliance with the laws, rules and regulations relating to the Company’s business.
The Company’s internal control system is as follows:
1.1 Governing Structure of Internal Control System
The Board of Directors has assigned the Audit Committee to review the Company’s internal control and to report to the Board of Directors on a quarterly basis regarding sufficiency and appropriateness of internal control system. This responsibility is in accordance with the
authority and responsibility of the Audit Committee as assigned by the Board, and in accordance with the related laws on a review of an appropriateness and effectiveness of the Company’s internal control system and internal audit function, and the independence of the internal
audit function.
1.2 Internal Control Process
Internal control activities are part of the internal control system that the Company determines for each division to decrease risks and
increase an efficiency of business operations, and increase the management’s confidential level in the effectiveness of the internal control
system. Therefore, the Company provides control processes separated into three parts based on natures and necessities of each business
unit, as described below:
1) Preventive Control: This is the control that prevents errors or misappropriation from occurring. This control includes segregation
of duties in any business activity, setting the schedule of authority, etc.
2) Detective Control: This is intended to detect errors that might have occurred. This control is directly a mission of Internal Audit
Office which operates in accordance with the audit plan, and as specially required by the management.
3) Corrective Control: This is to correct errors or find the solutions to prevent recurring errors under the agreement between relevant
units and the management.
1.3 Internal Audit Work
Internal Audit Office has duties to perform audit engagements to assess and monitor the Company’s activities in ensuring that the
Company’s internal control system remains active and efficient. The audit activities are performed according to the annual audit plan to cover
risks that are significant to the Company’s business, under close supervision of the Audit Committee.
The Board of Directors’ opinion toward the Company’s internal audit
The Board of Directors had the meeting for acknowledging the internal audit report in every quarter through the report of Independent
Directors and Audit Committee, which is comprised of Mr. Suvat Suebsantikul, Mr. Opas Sripornkijkachorn, and Mr. Kasemsak Masayavanich,
and having the Executive Board answering such questions of reports in points of the Company’s business operation control including ordering
to appropriately improve internal control systems to accustom with the change of business trend in regular.
In conclusion, in year 2016, upon the evaluation result of internal audit that the Board of Directors received the Audit Committee’s
report and the evaluation of the Executive Board, the Board of Directors view that the Company’s internal audit control has been developed
as preventive controls to better avoid problems and risks that would affect to the Company. Moreover, the Company assigns personnel to
conduct the operation in compliance with the control mandatory to support the Company’s operation effectively, and assigns personnel of
Internal Audit Office to monitor the internal audit control systems of the Company and its subsidiaries ensuring that the system is suitable and
is in the same direction.
Besides, the Board of Directors viewed that another directions in governing the Company’s business by forming the Compliance
Committee to set and review the Code of Conduct and Ethnics, which is the guideline for directors and all employees to comply with, will
control and set the direction of good performance and governance of the Company’s personnel. According to the internal audit evaluation
through the whole year, the Audit Committee did not note any significant error of the internal audit procedure that would affect the Company’s
business operation of which was the same as independent auditors which they had given only minor observations to improve controls for more
104 effectiveness.
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2. Risk Management
Thai Central Chemical Public Company Limited recognizes risk management as an integral part of good corporate governance which 105
is fundamental to achieve the Company’s objectives. Risk management not only will support better decision making, but also it will assist to
spot opportunity and mitigate material impacts to shareholders and stakeholders.
The Company has adopted a standard risk management methodology consistent with Enterprise Risk Management: Integrated
Framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) recommended by The Stock Exchange of
Thailand to implement the Company’s risk management process.
The Board of Directors has appointed Risk Management Committee comprising of executives form all business groups to formulate
the policy, strategy, and criteria of risk management, as well as to provide an assurance that major business risks are regularly identified,
assessed, and having efficiency control measures. Furthermore, the Company has formulated Risk Management Sub-Committee comprising
of divisional heads of each business units to operate risk management process in divisional level under the acceptable risk level.
The Boards’ opinion toward the Company’s risk management
The Board of Directors and the Executive Board are in views that such risk management tools and mechanism could be apparently
implemented in the Company. In order to have risk awareness and understanding of risk assessment under job responsibilities, the
Company has supported in providing knowledge of risk management to the management and employees in all levels. As such, the Company
has been able to identify key strategic and operational risks, and is in the process of preparing an official risk mitigation plan of such strategic
and operational risks for further controls and monitors with those risks to be under acceptable level. The information of key strategic risks is
disclosed in page 37.

3. Head of Internal Audit Office
The Audit Committee considered and proposed to the Management to appoint Mr. Phaitoon Inuthai as General Manager of Internal
Audit Office of the Company since 1 October 2007. His roles and responsibilities are to govern and supervise internal auditors in monitoring
and evaluating the internal audit procedure of the Company and its subsidiaries to ensure the business operation would be effectively
conducted and appropriately served to the business nature.
The Audit Committee deemed appropriate that Mr. Phaitoon Inuthai is well-educated and have enough experience in the internal audit
field. In particular, he has been in the internal audit field of chemical fertilizer business for 16 years. Moreover, he had been trained about
internal audit standard and related business administration. Therefore, he is qualified to take the aforementioned roles and responsibilities.
Recruitment, dismiss and remove a person, whom is a Head of General Manager of Internal Audit Office, is under the discretion and
approval of the Audit Committee.
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 107
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่มุ่งเน้นให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความพร้อม
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่อองค์กร ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมี 1 ครั้งที่เป็นการประชุมอย่างอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดท�ำงบการเงินเข้าร่วมประชุม โดยสาระส�ำคัญ
ของการปฏิบัติในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีและทบทวนถึงความ
ถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินทีบ่ ริษทั ฯ จัดท�ำขึน้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพือ่ รับทราบประเด็นปัญหาและสาระส�ำคัญทีพ่ บในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ระหว่างปี รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ�ำปีของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงผลการ
ด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามหลักในการพิจารณาความสมเหตุสมผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มทบทวนระบบการควบคุมภายในส�ำหรับกิจกรรมการด�ำเนินงานต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในบริษทั ฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาจุดอ่อนหรือความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมทั้งในด้านการด�ำเนินงาน การควบคุมด้านการเงิน และการควบคุมทางด้าน
การปฏิบัติตามระเบียบและเครื่องมือควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจากหน่วยงานก�ำกับดูแลภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและ
กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
3. การก�ำกับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานในประเด็นที่มีสาระส�ำคัญที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
รายงานทางการเงิน ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งของ
องค์กรตามกรอบมาตรฐานของ COSO-Enterprise Risk Management โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ ก�ำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงใน
เชิงกลยุทธ์ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่อาจกระทบต่อผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตขิ องส�ำนักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี ตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
ที่ผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจ�ำปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีท�ำหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Annual Report 2016

Audit Committee Report for the year 2016
Dear Shareholders,
The Audit Committee is appointed by Board of Directors of Thai Central Chemical Public Company Limited to have independent roles and
responsibilities. The Audit Committee consists of three qualified independent directors; Mr. Suvat Suebsantikul as Chairman of the Audit
Committee, Mr. Kasemsak Masayavanich and Mr. Opas Sripornkijkachorn serve as Audit Committee members.
The Audit Committee performs duties and responsibilities in accordance with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand
and the Securities and Exchange Commission focusing on principles of good corporate governance and efficient and effective internal control
systems, as well as risk management to reduce and mitigate potential risks that may have material effect to the Company. In 2016, the Audit
Committee held five meetings with independent auditors and the Company’s management, one of those was a private meeting with independent
auditors without presence of the Management responsible for preparing of financial statements. Summaries of performance on each activity were
as follows:
1. Reviews of Financial Reports
The Audit Committee has responsibility to review quarterly and annual financial statements of Thai Central Chemical Public Company
Limited and the consolidated financial statements. The independent auditors and members of the Management had been invited to the meetings
to review on accuracy, completeness and adjustment of the financial statements in order to ensure that they were prepared in accordance with
legal requirements and Thai Financial Reporting Standards. Furthermore, the Audit Committee and independent auditors held a meeting to discuss
on issues which have been found during their audit process and to consider the annual audit plan.
The Audit Committee’s opinion was consistent with the independent auditors that the Company’s and its consolidated financial statements
ended December 31, 2016 presented fairly in all material respects in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and notes to the
financial statements with sufficient information disclosure. Moreover, the Audit Committee viewed that connected transactions involving possible
conflicts of interests among relevant parties were entered on arm’s length basis through resolutions by Board of Directors considering on benefits
of relevant stakeholders and for the best interest of the Company.
2. Reviews of Effectiveness of Internal Controls
On a quarterly basis, the Audit Committee has reviewed internal control systems for several operations of the Company through internal
audit process by considering of weakness or ineffectiveness of operational controls, financial controls, and compliance controls under rules and
regulations of the Company and government agencies. This was to ensure that internal audit assessment was carried out carefully, efficiently, and
effectively.
Based on the reviews of internal controls in 2016, the Audit Committee mutually viewed that the Company’s internal control systems have
been developed and modified for more effectiveness, and there was no significant issues or drawbacks that could have material impact to business
and financial position of the Company.
3. Oversight of Internal Audit and Risk Management
The Audit Committee has reviewed the annual internal audit plan, and actual audit operation on a quarterly basis. Audit issues that may
have significant effect to operation performance and financial reports are discussed and followed up on remediation actions in order to promote
good corporate governance and to ensure that the Company has sufficient internal controls. In addition, the Audit Committee has monitored the
process of enterprise risk management under COSO-ERM framework implemented by the Risk Management Committee to ensure that the
Company has formulated effective plans to manage strategic risks that would have material impacts to the Company’s performance.
4. Appointment of the Independent Auditors
The Audit Committee has reviewed on qualification of the audit firm and the auditors together with their previous service performance, and
hereby proposed Mr. Manoon Manusook, Certified Public Accountant No. 4292, and/or Mr. Chavala Tienpasertkil, Certified Public Accountant
No. 4301; and/or Ms. Nisakorn Songmanee, Certified Public Accountant No. 5035 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyous Audit Company Ltd. to be
the independent auditors of the Company in 2017, which the Board of Directors has agreed on such appointment and proposed audit fee in order
to submit for further approval in the 2017 shareholders’ meeting.
For and on behalf of the Audit Committee
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รายงานประจ�ำปี 2559

(Mr. Suvat Suebsantikul)
Chairman of the Audit Committee

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
และของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ� เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้
ตามที่ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษทั บันทึกการขาย
ตัว๋ ปุย๋ เป็น “รายได้จากการขายตัง้ พัก” และจะจัดประเภทรายการเป็น “เงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกค้า” เมื่อบริษัทได้รับช�ำระเงินจากลูกค้า บริษัทจะรับรู้รายได้
จากการขายเมือ่ บริษทั ส่งมอบปุย๋ ให้แก่ลกู ค้า ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีร่ ายการ
ขายทีบ่ นั ทึกในระหว่างปีเป็นรายการค้าทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ และการบันทึกรายได้จาก
การขายไม่ถกู งวด ณ วันสิน้ ปี

วิธีการตรวจสอบที่ใช้
วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้ารวมถึง
• ท�ำความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับ
การรับรูร้ ายได้ของบริษทั และประเมินความสอดคล้องของนโยบายดังกล่าวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการน�ำการควบคุมภายใน
ไปสู่การปฏิบัติ และทดสอบ ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ระหว่างปีและการรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นงวด
• ตรวจสอบเนือ้ หาสาระโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ ยอดขาย
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียดของรายการขายกับ
เอกสารประกอบรายการทีเ่ กีย่ วข้อง
• ทดสอบรายการขายที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับ
เอกสารประกอบรายการ

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี รายงานประจ�ำปีดงั กล่าวคาดว่าจะจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้
มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อ
เนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความ
เชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำ
ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�ำเนิน
งานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวัน
ทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจ
สอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับ
ผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่
ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and its subsidiaries (the “Group”) and
the separate financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited (the “Company”), which comprise the consolidated and separate
statements of financial position as at December 31, 2016, and the related consolidated and separate statements of profit or loss and other comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the aforementioned consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of Thai Central Chemical Public Company Limited and its subsidiaries and of Thai Central Chemical Public Company Limited as at
December 31, 2016, and financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards
(“TFRSs”).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our responsibilities under those standards are further described
in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated and separate financial statements section of our report. We are independent of the Group
and the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants determined by the Federation of Accounting Professions
under the Royal Patronage of His Majesty the King together with the ethical requirements that are relevant to the audit of the consolidated and
separate financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated and
separate financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated and separate
financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
Key Audit Matters
Revenue recognition
As described in Note 16 to the financial statements, sales of fertilizer
under the fertilizer notes are recorded as “deferred sales” and it will
be reclassified as “advance received from customers” upon receiving
payments from customers. Revenue from sales will be recognized
when the Company delivers fertilizer to customers. Therefore, there is
a risk that sale transactions recorded during the year did not yet occur
and revenue from sales are not recorded in the proper period at year
end.

Key Audit Responses
Our key audit procedures included:
• Understanding and assessing the appropriateness of the Company’s
revenue recognition accounting policies and compliance with TFRSs.
• Evaluating the Company’s design and implementation of controls
and testing the operating effectiveness of such controls over recording of
sales during the year and the revenue recognition as of year end.
• Performing substantive analytical procedures on revenue.
• Performing substantive tests of details of sales balance with the
related supporting documents.
• Testing sales transactions occurring near the end of accounting
period with the related supporting documents.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises information in the annual report. The annual report
is expected to be made available to us after the date of this auditor’s report.
Our opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and we do not express any form
of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated and separate financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to
those charged with governance and the management of the Group and the Company.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial statements in accordance
with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the Group’s and the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibility for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a
high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures
made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, including the disclosures,
and whether the consolidated and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to
express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group
audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and
where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the
audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters
in our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine
that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh
the public interest benefits of such communication.

						
Manoon Manusook
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2559
2558

4.1
6,091,851,792
5
252,242,235
6
819,627,960
7 และ 16 1,678,289,552
531,188
8,842,542,727

26.1.1
26.1.2
8
9
10
11
12

135,676,493
28,648,424
1,616,115,105
93,344,045
545,900,757
41,027,836
4,534,552
2,465,247,212
11,307,789,939

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,661,748,919
164,161,392
722,004,129
1,544,655,331
2,804,539
7,095,374,310

5,999,576,963
100,000,000
751,955,229
1,594,462,555
447,489
8,446,442,236

4,578,354,751
655,896,349
1,485,370,098
2,657,427
6,722,278,625

135,391,385
275,810,281
1,497,228,595
545,900,757
47,257,247
3,759,707
2,505,347,972
9,600,722,282

98,000,000
219,084,137
28,648,424
1,544,056,490
545,900,757
35,678,908
4,526,902
2,475,895,618
10,922,337,854

98,000,000
113,749,400
275,810,281
1,423,048,976
545,900,757
41,670,142
3,752,057
2,501,931,613
9,224,210,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
หนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน

14

10,842,549

22,392,413

15 และ 16

886,550,472

783,922,442

836,236,916

740,846,757

5,120,122

4,565,704

2,569,426

2,358,864

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

376,405,183

177,721,450

373,319,689

174,279,244

หนีสินหมุนเวียนอืน

26,154,418

25,783,322

15,528,872

15,656,746

1,305,072,744

1,014,385,331

1,227,654,903

933,141,611

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

-

-

ส่วนของหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

17

รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

17

9,071,409

10,388,881

3,613,613

5,557,485

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

126,295,468

142,397,579

100,436,226

115,391,173

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

14,753,620

10,936,620

10,744,620

7,299,620

266,729,076

280,331,659

223,974,610

237,428,429

1,571,801,820

1,294,716,990

1,451,629,513

1,170,570,040

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

22

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

24

175,414,835

175,414,835

175,414,835

175,414,835

7,764,282,874

6,335,766,054

7,584,721,642

6,167,653,499

-

-

-

9,651,597,768

8,221,752,753

9,470,708,341

8,053,640,198

84,390,351

84,252,539

-

-

9,735,988,119

8,306,005,292

9,470,708,341

8,053,640,198

11,307,789,939

9,600,722,282

10,922,337,854

9,224,210,238

หนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 584,716,118 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 584,714,068 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท ชําระครบแล้ว
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,328,195

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
การดําเนินงานต่ อเนือง
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การ
กําไรขันต้ น
รายได้อืน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนือง
การดําเนินงานทีย กเลิก
ขาดทุนสําหรับปี จากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
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27

20

26.2.1

26.1.1
12

13

2559

งบการเงินรวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

12,168,924,109 12,479,941,383 11,839,942,948 12,141,654,839
112,636,097
121,092,859
(9,026,581,746) (10,338,396,640) (8,764,583,210) (10,068,337,443)
(58,001,469)
(61,387,753)
3,196,976,991
2,201,249,849 3,075,359,738 2,073,317,396
398,477,908
273,981,097
412,564,812
359,038,502
3,595,454,899
2,475,230,946 3,487,924,550 2,432,355,898
(369,713,322)
(336,596,966) (340,038,164)
(309,279,202)
(284,259,447)
(323,058,339) (239,842,967)
(241,044,032)
(44,968,690)
(42,681,379)
(44,596,690)
(42,309,379)
(698,941,459)
(702,336,684) (624,477,821)
(592,632,613)
2,896,513,440
(6,362,567)
285,108
2,890,435,981
(574,388,989)
2,316,046,992

1,772,894,262
(16,034,554)
249,248
1,757,108,956
(363,506,443)
1,393,602,513

2,863,446,729
(4,220,760)
2,859,225,969
(565,774,133)
2,293,451,836

1,839,723,285
(13,501,840)
1,826,221,445
(353,030,389)
1,473,191,056

2,316,046,992

(2,490,907)
1,391,111,606

2,293,451,836

1,473,191,056

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับรายการ
รายการทีอาจจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

18
12

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรส่ วนทีเ ป็ นของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้นขันพืนฐาน

บาท

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย ถ่ วงนํา หนัก

หุ้น

2558

หน่ วย : บาท 117
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

114,052
(22,810)

2,716,819
(543,364)

859,261
(171,852)

2,078,573
(415,714)

1,328,195
1,419,437
2,317,466,429

2,173,455
1,393,285,061

687,409
2,294,139,245

1,662,859
1,474,853,915

2,305,514,875
10,532,117
2,316,046,992

1,364,792,988
26,318,618
1,391,111,606

-

-

2,306,916,117
10,550,312
2,317,466,429

1,367,023,717
26,261,344
1,393,285,061

-

-

3.94

2.33

3.92

2.52

2559

งบการเงินรวม

584,714,068

584,714,068

584,714,068

584,714,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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25
13

จ่ายเงินปั นผลแก่ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

25

จ่ายเงินปั นผลแก่ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

25

1,754,142,204

-

-

-

1,754,142,204

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2559

จ่ายเงินปั นผล

1,754,142,204

-

-

-

-

(43,570,340)

-

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

-

-

(43,570,340)

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชํ าระแล้ ว

1,754,142,204

ส่ วนตํากว่ า

175,414,835

-

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

-

-

175,414,835

7,764,282,874

2,305,587,922

-

(877,071,102)

6,335,766,054

6,335,766,054

1,367,023,717

-

-

(1,344,842,357)

6,313,584,694

-

-

1,328,195

1,328,195

ของบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ

ตามกฎหมาย

ผลต่ างของอัตราแลกเปลียน
จากการแปลงค่ างบการเงิน

ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

26,261,344

1,367,023,717

(10,412,500)

9,651,597,768

84,390,351

10,550,312

-

(877,071,102)
2,306,916,117

84,252,539

8,221,752,753

84,252,539

(257,543,933)

8,221,752,753

(16,925,629)

-

(1,344,842,357)
-

332,460,757

ควบคุม

ทีไม่ มีอํานาจ

ส่ วนได้ เสี ย

8,199,571,393

บริษัทใหญ่

องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํ ารอง

จัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

ทุนทีออก

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

25

หมายเหตุ

จ่ายเงินปั นผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2558

118
9,735,988,119

2,317,466,429

(10,412,500)

(877,071,102)

8,306,005,292

8,306,005,292

1,393,285,061

(257,543,933)

(16,925,629)

(1,344,842,357)

8,532,032,150

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่ วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

จ่ายเงินปั นผล
1,754,142,204

-

-

1,754,142,204

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2559

-

1,754,142,204

25

25

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชําระแล้ ว
1,754,142,204

ส่ วนตํา กว่ า

ทุนทีอ อก

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

จ่ายเงินปั นผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ
จัดสรรแล้ ว

175,414,835

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

175,414,835

7,584,721,642

2,294,139,245

(877,071,102)

6,167,653,499

6,167,653,499

1,474,853,915

(1,344,842,357)

6,037,641,941

ยังไม่ ได้ จดั สรร

กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
รวม

หน่ วย : บาท

9,470,708,341

2,294,139,245

(877,071,102)

8,053,640,198

8,053,640,198

1,474,853,915

(1,344,842,357)

7,923,628,640

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

120

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าเสื อมราคา
กลับรายการค่าเผือการลดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน
ค่าตัดจําหน่าย - สิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ร่ วม
กลับรายการค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รายได้เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสินดําเนินงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเพิมขึน
สิ นค้าคงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง

รายงานประจ�ำปี 2559

งบการเงินรวม
2559
2558
2,890,435,981

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,796,892,740 2,859,225,969

1,826,221,445

2,374,784
82,732
149,035,988

(3,044,165)
(5,031,236)
162,041,762

2,418,506
82,732
137,586,032

664,069
(3,455,604)
145,186,993

(21,400,000)
242,494
-

161,470
-

(21,400,000)
-

120,000
(130,882,932)

(254,833,462)
(4,990,851)
140
6,444,501
(285,108)
5,135,883
(62,424,265)
1,572,362

(68,678,400)

-

-

(254,833,462)
(4,229,909)
(1,942,576)
2,169,228
1
14,219,684
3,877,254
(462,039)
-

(35,000,000)
(2,426,637)
2,169,228
11,353,905
-

10,726,048
(64,922,439)
9,002,665

2,464,913
(17,616,471)
(60,376,956)
461,102

5,172,428
(10,837,500)
(59,541,452)
453,476

2,711,391,179 1,848,845,409 2,660,261,408 1,738,883,055
(100,024,766) (236,586,876) (97,926,400) (273,440,814)
(133,716,953) 866,405,932 (109,175,189) 882,957,742
2,273,351
2,509,540
2,209,938
2,883,251
(774,845)
13,925
(774,845)
13,925

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
เจ้าหนีการค้าเพิมขึน (ลดลง)
หนีสินหมุนเวียนอืนลดลง
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

143,361,981 (469,874,230) 136,270,837 (706,887,531)
(605,640)
(6,231,163)
(1,377,114)
(3,825,793)
(22,432,560)
(12,540,960) (17,972,940) (10,089,170)
3,817,000
2,529,800
3,445,000
1,137,799
2,603,288,747 1,995,071,377 2,574,960,695 1,631,632,464
(369,498,655) (370,641,877) (360,914,306) (362,340,601)
2,233,790,092 1,624,429,500 2,214,046,389 1,269,291,863

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว คราวเพิมขึน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือซือ) การจําหน่ายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าสิ ทธิการเช่า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รับดอกเบีย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(88,080,843)
524,560,609
(1,165,290)
5,501,836
(308,829,065)
(93,586,539)
63,313,334
101,714,042

(11,946,624) (100,000,000)
(157,328,803) (105,334,737)
524,560,609
(1,165,290)
4,666,590
2,444,281
(335,963,557) (303,873,801)
10,837,500
69,145,855
59,853,384
(431,426,539)
87,321,946

237,311,999
2,849,197
(331,000,000)
17,616,471
64,654,601
(8,567,732)
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย - บริ ษทั ย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(11,640,023) (312,558,891)
(6,033,469)
(7,223,271)
(2,621,545)
(5,466,633)
(1,572,362)
(9,352,062)
(453,476)
(461,102)
(877,071,102) (1,344,842,357) (877,071,102) (1,344,842,357)
(10,412,500)
(16,925,629)
(906,729,456) (1,690,902,210) (880,146,123) (1,350,770,092)

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

1,328,195
1,430,102,873
4,661,748,919
6,091,851,792

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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4.1

-

-

(497,899,249) 1,421,222,212
5,159,648,168 4,578,354,751
4,661,748,919 5,999,576,963

-

(90,045,961)
4,668,400,712
4,578,354,751

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทัว ไป
1.1 การดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยมี สํานักงานใหญ่ต งั อยู่เลขที 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน 14-16 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ าํ หน่าย
ปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน ถือหุ ้นร้อยละ 43.92
และบริ ษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 39.53
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ทีสาํ คัญ สรุ ปได้ดงั นี
1.2 การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตังอยูท่ ี 205 อาคารเมโทร
ชัน 8 ถนนราชวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจบริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
1.2.2 บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตังอยูท่ ี 581
หมู่ 4 นิ คมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุ ขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษทั ประกอบ
ธุ รกิจจัดจําหน่ายสารเคมีและบริ การผสมสารเคมี
1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบี ยนในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ บริ ษทั ประกอบ
ธุ รกิจผลิต นําเข้าและจัดจําหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ
1.3 การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
1.3.1 บริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตังอยูท่ ี
180-184 อาคารศรี กรุ งวัฒนา ถนนราชวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจนําเข้า
และจัดจําหน่าย เคมีภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์สียอ้ มผ้า เม็ดพลาสติก สารละลายและเคมีเหลว
1.3.2 บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตังอยูท่ ี 180-184
อาคารศรี กรุ งวัฒนา ถนนราชวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่าย
ถุงรองชันใน ขวดพลาสติก เม็ดพลาสติก และแผ่นพลาสติก
1.3.3

บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด จดทะเบี ยนในประเทศไทย โดยมี สํานักงานตังอยู่ที 180-184
อาคารศรี กรุ งวัฒนา ถนนราชวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจนําเข้าและจัดจําหน่าย
วัตถุมีพิษ
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1.4 การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยทีสูญเสี ยอํานาจควบคุม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตังอยูท่ ี 180-184
อาคารศรี กรุ งวัฒนา ถนนราชวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ประกอบธุ รกิจบริ การคลังสิ นค้าให้เช่า
2.

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ลงวันที 22 มกราคม 2544 เรื อง “การจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและผล
การดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที
28 กันยายน 2554 เรื อง “กําหนดรายการย่อทีตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”
2.3 งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี บัญชี ปัจจุบนั และทีจะมีผลบังคับใช้ใน
อนาคตมีรายละเอียดดังนี
2.4.1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกใหม่และปรั บปรุ งใหม่มาถื อปฏิ บตั ิ
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558)
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 41

สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสําหรับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2558)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2558)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินรวม
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558)
การร่ วมการงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม

Annual Report 2016

125

-4-

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้อง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี ยนแปลงในหนี สิ นที เกิ ดขึ นจากการรื อถอน การบู รณะ และ
หนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขันตํา
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21
เงินทีนาํ ส่งรัฐ
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แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพืชเพือการให้ผลิตผล
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื องมือทางการเงินเป็ นเครื องมือ
ทางการเงินทีแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี
2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสําหรับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินรวม
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
การร่ วมการงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559)
รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ และ
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
หนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินทีนาํ ส่งรัฐ
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน

ผูบ้ ริ หารของกลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีเกี ยวข้อง
มาเริ มถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินเมือมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็ นว่า
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดทีเริ มใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว
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2.5 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชี รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือ
ระหว่างกัน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ออกแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี

บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
TCCC Myanmar Limited

2559
สัดส่ วนการถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
99.99

2558
สัดส่ วนการถือหุ้น
ร้ อยละ
51.00
99.99
-

เมือวันที 17 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา Share Purchase Agreement กับบริ ษทั สองแห่ ง เพือขาย
หุ ้นของบริ ษทั ย่อยสามบริ ษทั ซึ งเป็ นส่ วนงานธุ รกิจที สําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั เอ็มซี
อิ นดัสเทรี ยล เคมิ คลั จํากัด จํานวน 457,470 หุ ้น บริ ษ ทั เอ็มซี พลาสติ ก จํากัด จํานวน 255,000 หุ ้น
และบริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด จํานวน 255,000 หุ ้น บริ ษทั ได้โอนหุ ้นแล้วเสร็ จในวันที 1 เมษายน
2558 ทังนี การขายหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีผลทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจควบคุ มในส่ วนของ
การถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั เซ็ นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยด้วย ดังนัน เพือให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2557) เรื อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถือไว้เพือขายและการดําเนิ นงานที ยกเลิ ก ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวสําหรับงวด
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึ งวันที 1 เมษายน 2558 (วันโอนหุ ้นในบริ ษทั ย่อย) ได้จดั ประเภทและ
แยกแสดงเป็ นการดําเนิ นงานทียกเลิกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวมสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
3.
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นโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์วดั มูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเว้นตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
ทีสาํ คัญดังต่อไปนี
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องในการเปลี ยนมือซึ งจะถึ งกําหนดภายในสามเดื อน
นับจากวันทีได้มา โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีใช้เป็ นหลักประกัน (ถ้ามี)
3.2 เงินลงทุนชัว คราว
เงินลงทุนชัว คราวประกอบด้วยเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน
1 ปี ซึ งแสดงในราคาทุน
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3.3 ลูกหนีการค้า
ลู ก หนี ก ารค้า แสดงด้วยมู ล ค่า ตามใบแจ้ง หนี หัก ด้ว ยค่า เผือ หนี ส งสัย จะสู ญ ซึ ง ประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลื อ ซึ ง อาจะเก็บ เงิ น ไม่ไ ด้ ณ วัน ที ตามงบแสดงฐานะทางการเงิ น
การประมาณการดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี
จํานวนของค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี การค้าเมือเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับเงินจากลูกหนีการค้า
หนีสูญทีเกิดขึนระหว่างปี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า ราคาทุนคํานวณ
โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ซึ งราคาทุน
คํานวณโดยวิธี เข้าก่ อน-ออกก่ อน หากสิ นค้าคงเหลื อของบริ ษ ัทย่อยดังกล่ าวได้มี การตี ราคาโดย
วิธีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสําคัญ
มู ลค่าสุ ท ธิ ที จะได้รับ เป็ นราคาโดยประมาณที คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จ
ตามปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนทีจาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขายสิ นค้านันได้ บริ ษทั บันทึกบัญชี
ค่าเผือ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเมือสิ นค้านันเสื อมสภาพและเคลือนไหวช้า (ถ้ามี)
3.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับงบการเงินรวม
ในกรณี ทีมีการด้อยค่าของเงิ นลงทุน ผลขาดทุ นของเงิ นลงทุ นทุ กประเภทจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุ น
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที
3.6 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ประกอบด้วย ทีดินและอาคารทีไม่ได้ใช้งาน โดยทีดินแสดงในราคาทุน
หักค่าเผือ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ และอาคารแสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี
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กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะมีการทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และตังค่าเผือการด้อยค่า โดยพิจารณา
เปรี ยบเที ยบกับมู ล ค่ายุติธรรมซึ งประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระที ได้รับ ความเห็ นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบ
ราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนทีเป็ นทีดินทีไม่ได้ใช้งาน
3.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื อ มราคาคํา นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เส้ น ตรงตลอดอายุก ารให้ ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

การรื อ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีตงั ของสิ นทรัพย์ซ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ทีเกิ ดขึนเมื อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้สินทรัพย์มา จะถู กบันทึ กเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
และคิดค่าเสื อมราคา
ในกรณี ทีมีการด้อยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึนบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.8 สิ ทธิ การเช่า
สิ ทธิ การเช่าประกอบด้วย สิ ทธิ การเช่าทีดินทีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ ง
ซึ งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การเช่าทีดิน ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ดังต่อไปนี
สิ ทธิ การเช่าทีดิน
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3.9 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื อมู ลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มี
มู ล ค่าตํา กว่ามู ล ค่า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น ัน ทัง นี มู ล ค่าที ค าดว่าจะได้รับ คื น หมายถึ งมู ล ค่ า
ยุติธ รรมหัก ต้นทุนในการขายหรื อมูลค่า จากการใช้สินทรั พ ย์แล้วแต่ราคาใดจะสู ง กว่า ซึ ง ใน
การประเมิ นมู ล ค่าจากการใช้สิ น ทรั พ ย์ กลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ประมาณการกระแสเงิ นสดใน
อนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
ภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ทีกาํ ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกับ
สิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึ งจํานวนเงิ นทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน
การจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนันผูซ้ ื อกับ ผูข้ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ทีบริ ษทั ได้รับ
รู ้ในงวดก่อนเมือข้อบ่งชี ของการด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ งกิจการต้องประมาณมูลค่าทีคาด
ว่าจะได้รับคืน
3.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ประกอบด้วยค่าสิ ทธิ และใบอนุ ญาต
ในการประกอบกิจการอืนๆ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่ าตัดจําหน่ ายคํานวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โดยวิ ธี เส้ นตรงตลอดอายุ การให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 - 10 ปี
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบด้วยค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมาย
การค้าแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
และตังค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ งจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี การทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุ กปี และตังค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี )
โดยบริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ เพื อประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมสําหรับ ค่าสิ ท ธิ ในการใช้
เครื อ งหมายการค้า เพื อ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ลงวันที 30 เมษายน 2547 เรื อง ความเห็ นเกียวกับการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยวิธี
คํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
3.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน เป็ นประมาณการหนี สินเกี ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ ของ
พนักงานทีได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมือเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน โดยประมาณการ
หนีสินดังกล่าวได้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็ นประมาณการ
จากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคํานวณบน
พืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน อัตราคิดลด และ
อัตราการเพิมขึนของผลตอบแทน
3.12 รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
3.12.1 รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันที
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
และสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน
กําไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี ยนรั บรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.12.2 กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ได้ทาํ สัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริ หาร
ความเสี ย งของสิ นทรั พ ย์และหนี สิ นที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ย น
เงินตราต่างประเทศ
กําไรหรื อขาดทุ นที เกิ ดขึ นจากสั ญญาซึ งใช้เพื อป้ องกันความเสี ยงเกี ยวกับสิ นทรั พย์และ
หนีสินรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดทีเกิดจากสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตังพักไว้และ
ตัดจําหน่ ายตลอดอายุของสัญญาโดยแสดงเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.13 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีมีนยั สําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ื อแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การเสร็ จแล้ว
ดอกเบียรับและค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้เมือมีการประกาศจ่าย
รายได้อืนรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ งความเสี ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าบันทึก
เป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งบริ ษทั ได้รับโอนความเสี ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์
ยกเว้นกรรมสิ ทธิ ทางกฎหมายถื อเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ทีเช่า
ในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีจะต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ทีเช่าคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ นคํานวณโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบียทีแท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื อมราคา
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.15 กองทุนสํารองเลียงชีพ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานเป็ นค่าใช้จ่าย
เมือเกิดรายการ
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3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
3.16.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั คือ จํานวนภาษีเงิ นได้ทีตอ้ งชําระโดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษี สํ าหรั บงวด กําไรทางภาษี แตกต่างจากกําไรที แสดงในงบกําไรขาดทุ นและ
กําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื น เนื องจากกําไรทางภาษี ไม่ไ ด้รวมรายการที ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดอืนๆ และไม่ได้รวมรายการทีไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ทางภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้หรื อ
คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีทีกาํ หนดในประเทศนันๆ ในการคํานวณค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นการรั บรู ้ ผลแตกต่ างชัวคราวระหว่างมู ลค่ าทางบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนีสินทีใช้ในการคํานวณกําไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริ ษทั รับรู ้ หนี สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว คราว
ทุกรายการ และรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว คราวเท่าที มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอทีจะนําผลแตกต่างชัว คราวนัน
มาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วัน
สิ นรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ลงเมือบริ ษทั เห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็ นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ท งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
ทังนี สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที ปรั บลดลงนัน บริ ษ ัทจะกลับรายการให้เท่ ากับ
จํานวนทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
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กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตรา
ภาษีทีคาดว่าจะใช้ในงวดทีสินทรัพย์จะมีการรับรู ้ หรื อหนี สินจะมีการจ่ายชําระโดยใช้อตั รา
ภาษี ที มี ผลบังคับใช้อยู่หรื ออัตราที คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริ ษ ทั จะนํารายการสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี มาหักกลบกับรายการหนี สินภาษี
เงินได้เมือกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวมาหักกลบกันและบริ ษทั ตังใจจะชําระหนีสินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี สินในเวลา
เดียวกัน
3.17 กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีมีอยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ในกรณี ทีมีการเพิมทุนใช้จาํ นวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักตามระยะเวลาทีจดทะเบียนเพิมทุนทีออกและชําระแล้ว
3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึน
ในสภาพปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที วดั มู ลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
ประมาณมาจากเทคนิ คการประเมิ นมู ลค่า ในการประมาณมู ลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนัน
ซึ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน ณ วันทีวดั มูลค่า
โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนีใช้ตามเกณฑ์ตามทีกล่าว
ยกเว้นรายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558) และการวัด
มูลค่าทีมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36
(ปรับปรุ ง 2558)

Annual Report 2016

137

- 16 -

นอกจากนี การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมได้จดั ลําดับชันเป็ นระดับที 1 ระดับที 2 และระดับที 3 โดยแบ่ ง
ตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดั มูลค่ายุติธรรม
ซึ งมีดงั ต่อไปนี
- ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า
- ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น ัน
หรื อหนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น นั หรื อหนีสินนัน
3.19 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตังข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์และหนีสิน การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับสิ นทรัพย์
และหนี สิ นที อาจเกิ ดขึ น ณ วันที ในงบการเงิ น รวมทังการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย วกับกระแสเงินสดเพิม เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เช็คในมือ
เงินฝากประจําธนาคารทีถึงกําหนดภายใน 3 เดือน
(อัตราดอกเบียร้อยละ 1.41 - 3.00 ต่อปี )
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งบการเงินรวม
2559
2558
733,700
479,991
2,475,585,415 2,361,266,912
15,530,661
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
435,199
230,000
2,383,939,048 2,278,122,735
15,200,700
-

3,600,002,016
6,091,851,792

3,600,002,016
5,999,576,963

2,300,002,016
4,661,748,919

2,300,002,016
4,578,354,751
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4.2 รายการทีไม่เกียวข้องกับเงินสดมีดงั ต่อไปนี
รายการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้าหนีค่าซือสิ นทรัพย์ยกมา
55,436,739
11,706,527
บวก ค่าซือสิ นทรัพย์ถาวร
268,433,624
389,341,464
หัก ค่าซือสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(5,270,415)
(9,625,000)
หัก เงินสดจ่าย
(308,829,065) (335,963,557)
หัก เจ้าหนีค่าซือสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
(22,695)
เจ้าหนีค่าซือสิ นทรัพย์ยกไป
9,770,883
55,436,739
หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(รวมส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี )
ยอดยกมา
บวก ค่าซือสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินสดจ่าย
หัก หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินของ
บริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
ยอดยกไป

5.

139
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
55,434,651
11,656,367
259,095,252
378,823,284
(888,235)
(4,045,000)
(303,873,801) (331,000,000)
9,767,867
55,434,651

14,954,585
5,270,415
(6,033,469)

13,844,653
9,625,000
(7,223,271)

7,916,349
888,235
(2,621,545)

9,337,982
4,045,000
(5,466,633)

14,191,531

(1,291,797)
14,954,585

6,183,039

7,916,349

เงินลงทุนชั วคราว
เงินลงทุนชัว คราว ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
วันครบกําหนดชําระ
2558
2559
เงินลงทุนชัว คราว

ครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
วันครบกําหนดชําระ
2558
2559

เงินลงทุนชัว คราว

28 เม.ย. 2560

-

อัตราดอกเบีย (ร้ อยละต่ อปี )
2559
2558

0.87 - 1.50

0.87 - 2.25

อัตราดอกเบีย (ร้ อยละต่ อปี )
2559
2558
1.40

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

252,242,235

164,161,392

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
100,000,000

-
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6.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ ืน
6.1 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย

งบการเงินรวม
2558
2559
736,895,612 665,915,747
31,361,929
8,035,603
42,046,922
38,185,032
8,093,367
9,579,592
1,230,130
288,155
819,627,960 722,004,129

6.2 ลูกหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนีได้ดงั นี

จํานวนรายของลูกหนีการค้า
บริ ษทั อืน
ยังไม่ถึงกําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า หรื อถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนด

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
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งบการเงินรวม
2558
2559
476
421

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
672,805,612 603,831,621
32,211,918
9,231,932
38,200,326 34,084,665
7,659,862
8,568,949
1,077,511
179,182
751,955,229 655,896,349
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
183
167

688,383,926

613,223,746

625,760,727

552,186,345

55,302,166
604,892
2,892,138
27,309,675
774,492,797

58,869,517
75,800
6,711,891
22,279,844
701,160,798

54,652,370
2,814,635
26,501,864
709,729,596

58,452,600
6,640,500
21,057,654
638,337,099

212,198
189,548
189,548
212,198
774,704,995 701,350,346 709,729,596 638,337,099
(37,809,383) (35,434,599) (36,923,984) (34,505,478)
736,895,612 665,915,747 672,805,612 603,831,621

- 19 -

7.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

141

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2558
2559
727,879,494
518,203,318
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
760,565,256 552,656,006
56,709,078
30,079,811
21,948,751
16,106,873
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
607,071,588 767,707,206
602,979,700
763,703,250
53,873,037
54,477,146
45,943,760
47,621,494
วัสดุสินเปลือง
200,931,187 140,513,024
196,571,444
140,513,025
สิ นค้าระหว่างทาง
1,679,150,146 1,545,433,193 1,595,323,149 1,486,147,960
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
(860,594)
(777,862)
(860,594)
(777,862)
1,678,289,552 1,544,655,331 1,594,462,555 1,485,370,098

ต้นทุนของสิ นค้าทีบนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีจาํ นวน 9,026.50 ล้านบาท และ 10,343.43 ล้านบาท ตามลําดับ
ต้นทุนของสิ นค้าทีบนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีจาํ นวน 8,764.50 ล้านบาท และ 10,071.79 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีบนั ทึกเป็ นต้นทุนขาย
ในงบการเงินรวมได้รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 0.08 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผือ
การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 5.03 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ต้นทุนสิ นค้าของบริ ษทั ทีบนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิจการได้รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 0.08 ล้านบาท และโอนกลับค่าเผือ
การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 3.45 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีตอ้ งส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถ้ ือตัว ปุ๋ ยของบริ ษทั ทีออก
ให้แก่ลูกค้าจํานวน 218.31 ล้านบาท และ 172.15 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
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8.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
รวมราคาทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
300,612,697
6,477,445
307,090,142

เพิม ขึน

ลดลง

1,165,290 (269,727,147)
1,165,290 (269,727,147)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
32,050,840
6,477,445
38,528,285

ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

(6,477,444)
(6,477,444)

หัก ค่าเผือการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน

(24,802,417)
275,810,281

-

21,400,000

(3,402,417)
28,648,424

มูลค่ ายุตธิ รรม

637,418,075

142

รายงานประจ�ำปี 2559

83,384,593
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งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

143
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558

เพิม ขึน

ลดลง

303,016,197
6,477,445
309,493,642

-

-

ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

-

หัก ค่าเผือการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน

(25,205,917)
277,810,281

-

-

403,500

มูลค่ ายุตธิ รรม

649,868,000

ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
รวมราคาทุน

ค่ าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558

สินทรัพย์ ของ
บริษัทย่ อย
ทีจ าํ หน่ าย

(2,403,500)
(2,403,500)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558
300,612,697
6,477,445
307,090,142

(6,477,444)
(6,477,444)
(24,802,417)
275,810,281
637,418,075

-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
รวมราคาทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559

เพิม ขึน

ลดลง

300,612,697
6,477,445
307,090,142

1,165,290
1,165,290

(269,727,147)
(269,727,147)

32,050,840
6,477,445
38,528,285

-

(6,477,444)
(6,477,444)

ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(6,477,444)
(6,477,444)

-

หัก ค่าเผือการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน

(24,802,417)
275,810,281

-

มูลค่ ายุตธิ รรม

637,418,075

144

รายงานประจ�ำปี 2559

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

21,400,000

(3,402,417)
28,648,424
83,384,593
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

145
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558

เพิม ขึน

ลดลง

300,612,697
6,477,445
307,090,142

-

-

300,612,697
6,477,445
307,090,142

ค่ าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

(6,477,444)
(6,477,444)

หัก ค่าเผือการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน

(24,802,417)
275,810,281

-

-

(24,802,417)
275,810,281

มูลค่ ายุตธิ รรม

647,683,000

ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
รวมราคาทุน

ค่ าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558

637,418,075

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ นของบริ ษทั จํานวน 28.65 ล้านบาท และ
275.81 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นทีดินและอาคารซึ งได้รับโอนจากการรับชําระหนีจากลูกหนีและจากการซือ
ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ไถ่ถอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน จํานวน 248.60 ล้านบาท จากสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึ งและได้จาํ หน่ายให้แก่บุคคลทีสาม บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าทีดินดังกล่าวทังจํานวนแล้วใน
เดือนตุลาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 อสั งหาริ มทรั พย์เพื อการลงทุ นที เป็ นที ดินที ไม่ ได้ใช้งานโดยมี ราคาตามบัญชี
248.60 ล้านบาท จํานองเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชือของบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
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9.

ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559

เพิม ขึน

ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

293,349,876
81,043,468
1,655,545,164
1,905,121,081
266,085,753
165,217,039
4,366,362,381

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(72,444,169)
(2,738,017)
(1,268,642,592) (47,708,059)
(1,520,970,938) (68,406,731)
(216,311,317) (13,279,426)
(105,441,147) (16,903,755)
(3,183,810,163) (149,035,988)

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตัง
เครื องจักรระหว่างทาง
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

268,849,403
45,826,974
1,497,228,595

146

รายงานประจ�ำปี 2559

7,619,711
5,485,428
15,046,680
28,151,819

233,408,181
6,873,623

ลดลง

โอนเข้ า/
(ออก)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

293,349,876
154,956
81,198,424
(245,000) 93,594,571 1,748,894,735
(32,506,540) 75,406,935 1,955,641,187
(9,189,538) 14,083,580 276,465,223
(11,382,943)
168,880,776
(53,324,021) 183,240,042 4,524,430,221

244,999
32,366,533
9,189,537
11,011,827
52,812,896

-

-

(131,834,481)
(51,405,561)

(75,182,186)
(1,316,105,652)
(1,557,011,136)
(220,401,206)
(111,333,075)
(3,280,033,255)

370,423,103
1,295,036
1,616,115,105
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งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558

ราคาทุน
ทีดิน
413,509,915
81,272,321
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
1,670,582,840
เครื องจักรและอุปกรณ์
1,932,356,241
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน 280,078,649
ยานพาหนะ
188,198,235
รวมราคาทุน
4,565,998,201

เพิม ขึน

ลดลง

6,141,336
5,729,070
19,117,620
30,988,026

(1,639,785)
(43,247,736)
(7,155,128)
(13,893,269)
(65,935,918)

โอนเข้ า/
(ออก)

(120,160,039) 293,349,876
481,953
(710,806)
81,043,468
21,217,813 (34,615,704) 1,655,545,164
37,140,058 (27,268,818) 1,905,121,081
8,869,060 (21,435,898) 266,085,753
(28,205,547) 165,217,039
67,708,884 (232,396,812) 4,366,362,381

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(69,541,261)
(1,237,706,837)
(1,521,175,852)
(224,082,366)
(120,096,778)
(3,172,603,094)

(3,580,564)
(55,076,008)
(68,271,917)
(16,596,393)
(18,516,880)
(162,041,762)

1,639,784
43,057,810
7,146,359
11,486,056
63,330,009

-

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
เครื องจักรระหว่างทาง
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

16,266,706
7,765,117
1,417,426,930

304,640,017
53,713,421

-

(52,057,320)
(15,651,564)

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเสื อมราคาสะสม) ของทีดนิ
อาคารและอุปกณ์ ซึงหักค่ าเสื อมราคาสะสมเต็มจํานวน
แล้ ว แต่ ยงั คงใช้ งาน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558

สิ นทรัพย์
ของบริษทั ย่ อย
ทีจําหน่ าย

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

677,656
(72,444,169)
22,500,469 (1,268,642,592)
25,419,021 (1,520,970,938)
17,221,083 (216,311,317)
21,686,455 (105,441,147)
87,504,684 (3,183,810,163)

-

268,849,403
45,826,974
1,497,228,595

149,035,988
162,041,762

2,356,157,554
2,309,515,318
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559

เพิม ขึน

ลดลง

ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

271,793,489
73,035,449
1,460,091,295
1,804,455,290
251,948,184
112,568,332
3,973,892,039

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(66,789,570)
(2,222,413)
(1,092,403,076) (43,763,322)
244,999
(1,432,572,580) (66,822,002) 32,174,044
(203,924,539) (12,580,787) 7,643,133
(68,067,736) (12,197,508) 4,618,873
(2,863,757,501) (137,586,032) 44,681,049

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
เครื องจักรระหว่างทาง
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

267,087,464
45,826,974
1,423,048,976

148

รายงานประจ�ำปี 2559

(245,000)
7,340,164 (32,304,641)
5,144,386 (7,643,134)
10,664,500 (4,989,980)
23,149,050 (45,182,755)

229,072,579
6,873,623

-

โอนเข้ า/
(ออก)

หน่ วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559

271,793,489
73,035,449
91,539,455 1,551,385,750
73,710,573 1,853,201,386
14,083,580 263,533,016
118,242,852
179,333,608 4,131,191,942

-

(69,011,983)
(1,135,921,399)
(1,467,220,538)
(208,862,193)
(75,646,371)
(2,956,662,484)

(127,928,047)
(51,405,561)

368,231,996
1,295,036
1,544,056,490
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

เพิม ขึน

ลดลง

โอนเข้ า/
(ออก)

ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558
271,793,489
73,035,449
1,440,821,851
1,804,303,078
245,153,385
110,798,119
3,945,905,371

5,785,185
5,090,826
11,977,375
22,853,386

(1,639,785)
(42,447,236)
(6,901,413)
(10,207,162)
(61,195,596)

20,909,229
36,814,263
8,605,386
66,328,878

271,793,489
73,035,449
1,460,091,295
1,804,455,290
251,948,184
112,568,332
3,973,892,039

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื อมราคาสะสม

(63,734,179)
(1,045,855,727)
(1,409,125,403)
(195,586,266)
(62,872,741)
(2,777,174,316)

(3,055,391)
(48,187,133)
(65,704,526)
(15,231,687)
(13,008,256)
(145,186,993)

1,639,784
42,257,349
6,893,414
7,813,261
58,603,808

-

(66,789,570)
(1,092,403,076)
(1,432,572,580)
(203,924,539)
(68,067,736)
(2,863,757,501)

15,508,301
อาคารระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
7,765,117
เครื องจักรระหว่างทาง
1,192,004,473
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

302,256,477
53,713,421

-

(50,677,314)
(15,651,564)

267,087,464
45,826,974
1,423,048,976

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558
มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเสื อมราคาสะสม) ของทีดนิ
อาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่ าเสื อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ ว
แต่ ยงั คงใช้ งาน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
2558

137,586,032
145,186,993

2,117,978,563
2,072,035,415
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ได้นําที ดิน ส่ วนปรับ ปรุ งที ดิน อาคารและส่ วนปรั บ ปรุ ง
อาคาร จํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ ง ซึ งมี มูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวม
จํานวน 549.38 ล้านบาท และ 748.84 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ทีดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ ง ถูกคําประกัน
เป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ ง ซึ งมีมูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวม 27.69 ล้านบาท
และ 30.76 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
ณ วันที 31 ธันวาคม สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่าซึ งรวมแสดงใน
รายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์สาํ นักงาน ซึ งมีรายละเอียดดังนี

ั ญาเช่าการเงิน
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

150
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งบการเงินรวม
2558
2559
27,620,331
28,043,840
(9,899,494) (10,085,045)
17,720,837
17,958,795

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,343,667
11,043,236
(4,542,492)
(2,875,951)
6,801,175
8,167,285
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10. สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิ การเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

151

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
สิ ทธิการเช่าทีดิน
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
สิ ทธิการเช่าทีดิน
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิทธิการเช่ า
ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
เพิม ขึน
ลดลง

-

93,586,539
93,586,539

-

(242,494)
(242,494)

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
93,586,539
93,586,539

-

(242,494)
(242,494)
93,344,045

242,494

ณ วัน ที 17 พฤศจิ ก ายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า ที ดิ น กับ บริ ษ ัท แห่ ง หนึ งใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้เป็ นสถานทีตงั ในการดําเนิ นงาน ซึ งการเช่า
ทีดินดังกล่าวมีราคารวมทังสิ น 2.49 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท สิ ทธิ การเช่าดังกล่าว
หมดอายุวนั ที 4 มิถุนายน 2607
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11. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
545,900,757
545,900,757

เพิม ขึน

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย

-

545,900,757
545,900,757

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558
ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า - สุ ทธิ 545,900,757
602,841
ค่าสิ ทธิ อืนๆ - สุ ทธิ
546,503,598
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558

152
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เพิม ขึน

รวม

-

545,900,757
602,841
546,503,598

ค่ าตัดจําหน่ าย สิ นทรัพย์ ของ
บริษทั ย่ อย
ทีจําหน่ าย
(120,000)
(120,000)

(482,841)
(482,841)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
545,900,757
545,900,757

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558
545,900,757
545,900,757

120,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า - สุ ทธิ

153
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
545,900,757
545,900,757

เพิม ขึน

รวม

-

545,900,757
545,900,757

ค่ าตัดจําหน่ าย

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิ อืนๆ - สุ ทธิ

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559
2558

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558
545,900,757
120,000
546,020,757

เพิม ขึน

รวม

-

545,900,757
120,000
546,020,757

ค่ าตัดจําหน่ าย

(120,000)
(120,000)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
545,900,757
545,900,757

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558
545,900,757
545,900,757

120,000

บริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นอิ สระ เพื อประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมสําหรั บค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื องหมายการค้า
ดังกล่ าวข้างต้นเพื อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ลงวันที
30 เมษายน 2547 เรื อง ความเห็ นเกียวกับการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระเมือ
วันที 5 มกราคม 2560 และวันที 11 มกราคม 2559 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว ณ วันที
30 ธันวาคม 2559 และวันที 30 ธันวาคม 2558 ตามลําดับ โดยวิธีค าํ นวณมู ลค่าปั จจุ บ นั ของกระแสเงิ นสด
(Discounted Cash Flow Approach) มีมูลค่ายุติธรรมสู งกว่าราคาตามบัญชี
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ยอดขายทีเกิดจากเครื องหมายการค้านี คิดเป็ นประมาณร้อยละ 98 ของ
รายได้จากการขายทังหมดของบริ ษทั (สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 : ประมาณร้อยละ 99)
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12. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะนํามาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่อเมือภาษีเงินได้น นั
สามารถนํามาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย ซึ งถื อเป็ นภาษี เงิ นได้ทีเกี ยวข้องกับหน่ วยจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกัน
รายละเอียดของการหักกลบลบกันทีแสดงผลลัพธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ
ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
35,678,908 41,670,142
109,180,151 109,180,151

งบการเงินรวม
2559
2558
41,027,836 47,257,247
116,608,579 116,608,579

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดขึนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
7,086,920
182,594
8,635,522
4,960,483
26,391,728
47,257,247

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า
รวมหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7,428,428
109,180,151
116,608,579
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
รับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รับรู้ใน
การดําเนินงาน
ณ วันที
กําไร (ขาดทุน)
ต่ อเนือง
ทีย กเลิก
เบ็ดเสร็จอืน 31 ธันวาคม
2559
474,957
7,561,877
(10,476)
172,118
278,914
8,914,436
(4,280,000)
680,483
(2,669,996)
(22,810) 23,698,922
(6,206,601)
(22,810) 41,027,836

-

-

-

7,428,428
109,180,151
116,608,579
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งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558
16,671,454
2,203,444
6,141,691
5,041,183
33,937,586
63,995,358

115,641
(819,431)
2,493,831
(179,746)
1,610,295

(724,474)
(315,126)
46,210
(993,390)

(543,364)
(543,364)

(8,975,701)
(886,293)
(80,700)
(6,868,958)
(16,811,652)

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า 109,180,151
109,180,151
รวมหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7,428,428
7,428,428

-

-

-

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จํานวนเงิน
รับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รับรู้ใน
การดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่ อย
ต่ อเนือง
ทีย กเลิก
เบ็ดเสร็จอืน ทีจ ําหน่ าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
รับรู้เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน
การดําเนินงาน
ต่ อเนือง
483,701
(10,476)
278,914
(4,280,000)
(2,291,521)
(5,819,382)

รับรู้ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
6,901,096
182,594
8,635,522
4,960,483
20,990,447
41,670,142

ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า
รวมหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

109,180,151
109,180,151

-

-

(171,852)
(171,852)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558
7,086,920
182,594
8,635,522
4,960,483
26,391,728
47,257,247
7,428,428
109,180,151
116,608,579

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
7,384,797
172,118
8,914,436
680,483
18,527,074
35,678,908
109,180,151
109,180,151
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2558
6,768,282
1,002,025
6,141,691
7,000,000
4,960,483
21,468,969
47,341,450

ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิ การใช้เครื องหมายการค้า
รวมหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

109,180,151
109,180,151

รับรู้เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน
การดําเนินงาน
ต่ อเนือง
132,814
(819,431)
2,493,831
(7,000,000)
(62,808)
(5,255,594)
-

(415,714)
(415,714)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2558
6,901,096
182,594
8,635,522
4,960,483
20,990,447
41,670,142

-

109,180,151
109,180,151

รับรู้ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน

ตามพระราชกฤษฎี ก าฉบับ ที 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากรซึ งมีผลบังคับใช้ต งั แต่วนั ที 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที
31 ธันวาคม 2558
พระราชบัญ ญัติ แก้ไขเพิ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบับ ที 42) พ.ศ. 2559 ซึ งมี ผ ลบังคับ ใช้ ต ังแต่ ว นั ที
5 มี นาคม 2559 เป็ นต้นไป ให้ลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุ คคลจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
กลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ใช้อตั ราภาษี เงิ นได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้นิติบุ คคล และ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
บริ ษ ัทย่อยในต่างประเทศใช้อ ัตราภาษี ที ก ําหนดในประเทศนันๆ ในการคํานวณค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
นิ ติ บุ คคล และภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 (สํ าหรั บ ปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี)
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

การดําเนินงานต่ อเนือง
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว คราวทีเกิดขึนและกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การดําเนินงานทียกเลิก
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้อง
กับผลแตกต่างชัว คราวทีเกิดขึนและกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
การดําเนินงานต่อเนือง

งบการเงินรวม
2558
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

568,182,388

357,688,310

559,954,751

347,774,795

6,206,601

5,818,133

5,819,382

5,255,594

574,388,989

363,506,443

565,774,133

353,030,389

-

6,961,806

-

-

-

993,390

-

-

-

7,955,196

-

-

574,388,989

371,461,639

565,774,313

353,030,389

(22,810)

(543,364)

(171,852)

(415,714)
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกับกําไรทางบัญชีได้ดงั นี

การดําเนินงานต่ อเนือง
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- ธุรกิจทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
- ธุรกิจทีไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
รวมกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับรายการทีไม่ถือเป็ น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับผล
แตกต่างทีรับรู ้เมือเริ มแรกและกลับรายการ
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ
อัตราภาษีทีแท้จริ ง
การดําเนินงานทียกเลิก
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- ธุรกิจทีไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับรายการทีไม่ถือเป็ น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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งบการเงินรวม
2558
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,890,435,981
2,890,435,981
578,087,196

51,210,951
1,705,898,005
1,757,108,956
341,179,601

2,859,225,969
2,859,225,969
571,845,194

51,210,951
1,775,010,494
1,826,221,445
355,002,099

(3,698,207)

22,326,842

(6,071,061)

(1,971,710)

574,388,989

363,506,443

565,774,133

353,030,389

(6,206,601)
568,182,388

(5,818,133)
357,688,310

(5,819,382)
559,954,751

(5,255,594)
347,774,795

อัตราร้อยละ
97.92

อัตราร้อยละ
97.96

อัตราร้อยละ
98.28

อัตราร้อยละ
104.48

-

39,783,784
7,956,757

-

-

-

(1,561)
7,955,196

-

-
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13. การดําเนินงานทีย กเลิกและการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เมือวันที 17 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา Share Purchase Agreement กับบริ ษทั สองแห่ งเพือขายหุ ้นของ
บริ ษทั ย่อยสามบริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด จํานวน 457,470 หุ น้ บริ ษทั เอ็มซี
พลาสติก จํากัด จํานวน 255,000 หุ น้ และ บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด จํานวน 255,000 หุ น้ และบริ ษทั ได้โอน
หุ น้ แล้วเสร็ จในวันที 1 เมษายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.5)
เนืองจากการขายหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยส่ วนงานธุ รกิจทีสาํ คัญได้แก่ ธุ รกิจเคมีภณั ฑ์
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สียอ้ มผ้า เม็ดพลาสติก และสารละลาย อีกทังมีผลทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจควบคุม
ในส่ วนของการถื อหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทีดาํ เนิ นธุ รกิจ
บริ การให้เช่าคลังสิ นค้าด้วย ดังนัน บริ ษทั จึงได้จดั ประเภทรายการการจําหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวนี
เป็ นการดําเนิ นงานที ยกเลิ กตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 5 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื อง สิ นทรั พย์
ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั ทีปรึ กษาทางการเงินแห่งหนึ งเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นทีถืออยูใ่ นบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวโดยใช้วิธีคาํ นวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และบริ ษทั ได้
กําหนดราคาขายจากมู ลค่ ายุติ ธรรมดังกล่ าว การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมนี ได้จดั ลําดับชันเป็ นระดับที 2 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13 เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริ ษ ทั ได้รับรู ้ ก าํ ไรจากการปรั บมู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั เซ็ นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเดิ มทีเคยมีการควบคุ ม เป็ นเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 10 เรื อง งบการเงินรวม เป็ นจํานวนเงิน 68.68 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้จดั ลําดับชันเป็ นระดับที 3 ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที 13 เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี บริ ษทั ได้บนั ทึกกลับรายการค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนจํานวน 35.00 ล้านบาทเป็ นส่ วนหนึ ง
ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืนเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2558 เนืองจากบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี
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งบการเงินรวม
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่ายทีแสดงเป็ นการดําเนิ นงานทียกเลิก ฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อย
ทีจาํ หน่าย ณ วันที 1 เมษายน 2558 แสดงรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี
การดําเนินงานทีย กเลิกของบริษัทย่ อยทีจ าํ หน่ าย

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการการให้บริ การ
กําไรขันต้น
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ขาดทุนจากการดําเนินงานทียกเลิก
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก
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สําหรับปี
สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2558
บาท
1,497,888,579
2,792,584
(1,386,407,984)
(1,635,127)
112,638,052
5,752,335
118,390,387
(53,751,043)
(14,070,749)
(67,821,792)
50,568,595
(10,997,602)
212,791
39,783,784
(7,955,196)
31,828,588
(34,319,495)
(2,490,907)
(2,490,907)
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งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่ อยทีจ าํ หน่ าย

161

ณ วันที
1 เมษายน
2558
บาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
รวมสินทรัพย์ ของบริษัทย่ อยทีจ าํ หน่ าย

394,640,802
1,360,149,818
459,133,430
10,057,721
7,437,330
144,892,128
2,000,000
441,371
16,811,652
4,865,325
2,400,429,577
(34,319,495)
2,366,110,082

หนีส ิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่วนของหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส ินของบริษัทย่ อยทีจ าํ หน่ าย
รวมสินทรัพย์ สุทธิของบริษัทย่ อยทีจ าํ หน่ าย

1,066,788,411
671,437,347
560,437
11,079,417
17,146,516
731,360
35,112,424
1,802,855,912
563,254,170
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย ณ วันที 1 เมษายน 2558 ประกอบด้วย
ลักษณะ
ทุนชําระแล้ ว สั ดส่ วนเงินลงทุนร้ อยละ
ความสั มพันธ์
โดยทางตรง โดยทางอ้ อม

หน่ วย : บาท
ราคาทุน

ชื อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทย่ อยทีจ ําหน่ าย
บริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด

นําเข้าและจัดจําหน่าย
นําเข้าและจัดจําหน่าย
นําเข้าและจัดจําหน่าย

ผูถ้ ือหุ น้
ผูถ้ ือหุ น้
ผูถ้ ือหุ น้

200,000,000
50,000,000
50,000,000

22.87
51.00
51.00

51.00
51.00
51.00

55,429,067
25,500,000
25,500,000
106,429,067

บริษัทย่ อยทีส ู ญเสี ยอํานาจควบคุมในส่ วนของการถือหุ้นทางอ้ อม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน

ผูถ้ ือหุ น้

200,000,000

49.00

74.50

98,000,000
(35,000,000)
63,000,000
169,429,067

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินสดรับจาก (จ่ายเพือ) การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
237,311,999
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย
หัก มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
563,254,170
หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลือในบริ ษทั ย่อยเดิมทีมีการควบคุม (66,463,738)
หัก ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
(257,543,933)
หัก รับรู ้สินทรัพย์และหนีสินทีเคยตัดรายการระหว่างกันเพิม ขึน
(1,934,500)
237,311,999
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
งบการเงินรวม

162

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
เงินสดรับจาก (จ่ายเพือ) การจําหน่ายเงินลงทุน
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237,311,999
(394,640,802)
(157,328,803)

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
237,311,999
169,429,067
(63,000,000)
106,429,067
130,882,932
หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
237,311,999
237,311,999
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14. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

งบการเงินรวม
2559
2558
10,842,549
22,392,413

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงได้ทาํ สัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ไว้กบั สถาบันการเงิน
ในประเทศแห่ งหนึ ง โดยมีการคิดอัตราดอกเบียในอัตรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการคําประกัน
โดยการจดจํานองทีดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื อประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะยาว รวมถึงเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว สัญญาใช้เงิน
การขายลดตัว เงินและหนังสื อคําประกันธนาคาร
จํานวนวงเงินสิ นเชือรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทียงั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

วงเงินสิ นเชือ*
วงเงินสัญญาซือเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
*

สกุลเงิน
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
12,039 12,339
11,821
12,121
30
30
30
30
2,710
175

3,010
175

2,690
167

2,990
167

บริ ษทั สามารถทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับบางสถาบันการเงินเท่ากับสิ นเชื อสําหรับเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
ของสถาบันการเงินนัน

วงเงินสิ นเชื อทีมีหลักประกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการคําประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีเป็ นทีดินทีไม่ได้ใช้งาน ทีดิน ส่ วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 8 และ 9)
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15. เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ ืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)
รายได้จากการขายตังพัก
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)

งบการเงินรวม
2559
2558
371,543,949
320,411,347
59,477,343
110,421,923
237,222,258
180,941,625

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
351,371,292 307,787,202
58,563,559 109,494,878
207,995,143 151,417,130

80,739,667

88,840,458

80,739,667

88,840,458

137,567,255
886,550,472

83,307,089
783,922,442

137,567,255
836,236,916

83,307,089
740,846,757

16. รายได้ จากการขายตังพักและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
รายได้จากการขายตังพักและเงิ นรั บล่วงหน้าจากลู กค้าเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั ที ตอ้ งส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่
ผูถ้ ือตัว ปุ๋ ยของบริ ษทั ทีออกให้แก่ลูกค้า
โดยรายได้จากการขายตังพักเป็ นการออกตัว ปุ๋ ยให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ยและยังไม่ได้รับ
ชําระเงินค่าปุ๋ ยตามตัว โดยบริ ษทั ได้บนั ทึกเงินค้างรับและค้างส่ งปุ๋ ยสําหรับตัว ปุ๋ ยนีรวมอยูใ่ นลูกหนีการค้า
ในจํานวนเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิ บตั ิทางธุ รกิจการค้า ลู กค้าอาจยกเลิ กตัว ปุ๋ ยค้างส่ งที ยงั ไม่ได้รับ
ชําระเงินได้ แต่บริ ษทั ไม่สามารถขอยกเลิกตัว ปุ๋ ยค้างส่ งดังกล่าว
ทังนี สิ นค้าคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ภาระผูก พันจํานวนรวม 218.31 ล้านบาท
(ประกอบด้วยรายได้จากการขายตังพัก 137.57 ล้านบาท และเงิ นรับล่วงหน้าจากลู กค้า 80.74 ล้านบาท) และ
172.15 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขายตัง 83.31 ล้านบาท และเงิ นรั บล่ วงหน้าจากลู กค้า 88.84
ล้านบาท) ตามลําดับ สําหรับทีจะต้องนําส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าทีเกิดจากการออกตัว ปุ๋ ยแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ซึ งได้บนั ทึกเป็ นรายได้จากการขายตังพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
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17. หนีส ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

165

งบการเงินรวม
จํานวนเงินขันตํา ทีต ้ องจ่ าย

ไม่เกินหนึงปี
เกินหนึงปี และไม่เกินห้าปี
หัก ดอกเบียรอตัดจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีตอ้ งจ่าย

2558
2559
5,746,959
5,257,045
9,600,775 11,170,589
15,347,734 16,427,634
(1,156,203) (1,473,049)
14,191,531 14,954,585

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี
ส่วนของหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินขันตํา ทีต ้ องจ่ าย

ไม่เกินหนึงปี
เกินหนึงปี และไม่เกินห้าปี
หัก ดอกเบียรอตัดจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีตอ้ งจ่าย

2559
2,838,993
3,771,847
6,610,840
(427,801)
6,183,039

2558
2,739,868
5,944,053
8,683,921
(767,572)
7,916,349

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี
ส่วนของหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หน่ วย : บาท
มูลค่ าปัจจุบันของ
จํานวนเงินขันตํา ทีต ้ องจ่ าย
2559
2558
5,120,122
4,565,704
9,071,409
10,388,881
14,191,531
14,954,585
14,191,531
14,954,585
2559

2558

5,120,122
9,071,409
14,191,531

4,565,704
10,388,881
14,954,585

หน่ วย : บาท
มูลค่ าปัจจุบันของ
จํานวนเงินขันตํา ทีต ้ องจ่ าย
2559
2558
2,569,426
2,358,864
3,613,613
5,557,485
6,183,039
7,916,349
6,183,039
7,916,349
2559
2,569,426
3,613,613
6,183,039

2558
2,358,864
5,557,485
7,916,349
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมือเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ซึ งจัดเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้ทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หลังจากออกจากงานเมือเกษียณอายุดงั กล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

การดําเนินงานต่ อเนือง
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผล กําไรจากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การดําเนินงานทีย กเลิก
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
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งบการเงินรวม
2558
2559
3,290,832 10,389,018
3,153,669 3,770,221

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,485,166
2,392,088

8,501,138
2,852,767

(114,052) (2,716,819) (859,261) (2,078,573)
6,330,449 11,442,420 3,017,993 9,275,332
683,133
315,552
998,685
6,330,449 12,441,105

3,017,993

9,275,332
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การเปลียนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมา
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ทีจ่าย
หัก ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ของบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไป

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2558
2559
142,397,579 178,548,098 115,391,173 116,205,011
3,290,832 11,072,151 1,485,166
8,501,138
3,153,669
4,085,773 2,392,088
2,852,767
(114,052) (2,716,819) (859,261) (2,078,573)
(22,432,560) (13,479,200) (17,972,940) (10,089,170)
126,295,468

(35,112,424)
142,397,579 100,436,226 115,391,173

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที สําคัญที ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
(ร้ อยละต่ อปี )
(ร้ อยละต่ อปี )
3.25
2.82
0-5
0-5
ขึนอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน ขึนอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
5
6
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ งมีผลกระทบต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี
งบการเงินรวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

9.26
(8.05)

7.52
(6.49)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิม ขึนร้อยละ1

5.23
(4.69)

4.41
(3.95)

อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิม ขึนของเงินเดือน - เพิม ขึนร้อยละ 1

(7.97)
8.97

(6.44)
7.29

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิม ขึนร้อยละ 1

19. กองทุนสํ ารองเลีย งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสํารองเลี ยงชี พสําหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ ง
และบริ ษ ัท จ่ ายสมทบให้ อี กส่ วนหนึ งและได้จดทะเบี ยนกองทุ นดังกล่ าวเป็ นกองทุ นสํ ารองเลี ยงชี พ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ (พ.ศ. 2530)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นส่ วนที บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุ น
สํา รองเลี ย งชี พ ซึ ง บัน ทึก เป็ นค่า ใช้จ่า ยในงบการเงิ น รวมสํา หรับ การดําเนิ นงานต่อเนื องมี จาํ นวน
15.88 ล้านบาท และ 15.86 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นส่ วนที บริ ษ ทั จ่ายสมทบเข้ากองทุ นสํารองเลี ยงชี พ
ซึ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 12.58 ล้านบาท และ 12.67 ล้านบาท ตามลําดับ
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20. รายได้ อืน
รายได้อืน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบียรับ
ค่าเช่ารับ
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลียน-สุ ทธิ
อืนๆ

2559
-

169
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62,424,265
5,639,994
276,233,462
4,990,851
23,038,899
26,150,437
398,477,908

หน่ วย : บาท

2558
-

68,678,400
64,456,840
5,833,473
3,149,757
110,425,156
21,437,471
273,981,097

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
130,882,932
59,541,452
18,972,609
10,837,500
276,233,462
1,942,576
23,135,930
21,901,283
412,564,812

60,376,956
19,502,794
17,616,471
2,426,637
108,665,375
19,567,337
359,038,502

21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม เกิดจากค่าใช้จ่ายทีสาํ คัญดังต่อไปนี

การดําเนินงานต่ อเนือง
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ปทีซื อ
วัตถุดิบทีใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
หนี สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
กลับรายการค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การดําเนินงานทียกเลิก
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ปทีซื อ
วัตถุดิบทีใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(234,538,517)
258,936,974
8,239,469,971
525,467,074
149,278,483
82,732
2,374,784
-

160,515,440
248,626,045
9,232,472,901
470,200,472
160,141,093
(3,455,604)
(3,044,165)
-

(215,518,054)
8,223,202,464
457,952,998
137,586,032
82,732
2,418,506
-

154,087,744
9,218,485,595
403,675,462
145,306,993
(3,455,604)
664,069
(35,000,000)

-

(21,815,217)
1,398,216,498
8,972,105
33,110,953
2,062,139
(1,575,632)

-

-
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22. ส่ วนตํากว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญ ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2558
2559
2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000
(2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340)
(43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)
(43,570,340)

23. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพือการดํารงไว้ซ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง
ของบริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน
บริ ษทั มิได้ใช้อตั ราส่ วนทางการเงินใดๆ เพือรักษาระดับทุน หากแต่จดั การให้มีระดับทุนเพียงพอสําหรับ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั เท่านัน
24. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนํามาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
25. เงินปันผล
เมื อวันที 29 มี นาคม 2559 ที ประชุ มผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญของบริ ษ ัทมี มติ ให้ จ่ายเงิ นปั นผลแก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญ
ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 877.07 ล้านบาท โดยถือเป็ นการจัดสรรกําไรของปี 2558
ในส่ วนทีไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน เงิ นปั นผลนี ได้จ่ายแล้วใน
เดือนเมษายน 2559
เมื อวันที 27 มี นาคม 2558 ที ประชุ มผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญของบริ ษ ัทมี มติ ให้ จ่ายเงิ นปั นผลแก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ นสามัญ
ในอัตราหุ น้ ละ 2.30 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น 1,344.84 ล้านบาท โดยถือเป็ นการจัดสรรกําไรของปี 2557
ในส่ วนทีไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน เงิ นปั นผลนี ได้จ่ายแล้วใน
เดือนเมษายน 2558
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ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย โดยมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี
ชื อบริษัท

บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด

วันทีป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญ

บาทต่ อหุ้น

7 เม.ย. 2559

1.70

เงินปันผลจ่ ายแก่
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ ม่ มี
บริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
10.84
10.41

หน่ วย : ล้ านบาท
จํานวนเงิน
วันทีจ ่ าย
รวม
เงินปันผล
21.25

มิ.ย. 2559

ที ป ระชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ย่อยได้มีม ติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลสําหรับ ปี 2557 ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ชื อบริษัท

เงินปันผลจ่ ายแก่
วันทีป ระชุ มวิสามัญ บาทต่ อหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ ม่ มี
บริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
23 มี.ค. 2558
9.30
14.51
4.09
บริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด
23 มี.ค. 2558
0.60
0.15
0.15
บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด
23 มี.ค. 2558
9.30
2.37
2.28
บริ ษทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด
17.03
6.52

หน่ วย : ล้ านบาท
จํานวนเงิน
วันทีจ ่ าย
รวม
เงินปันผล
18.60
0.30
4.65
23.55

มี.ค. 2558
มี.ค. 2558
มี.ค. 2558

ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2557 ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย โดยมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี
ชื อบริษัท

บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด

วันทีป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญ

บาทต่ อหุ้น

7 เม.ย. 2558

1.70

เงินปันผลจ่ ายแก่
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ ม่ มี
บริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
10.84
10.41

หน่ วย : ล้ านบาท
จํานวนเงิน
วันทีจ ่ าย
รวม
เงินปันผล
21.25

มิ.ย. 2558
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26. รายการกับกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
รายการกับกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั ต่อไปนี
26.1 เงินลงทุน
26.1.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ชื อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า

ลักษณะ ทุนชําระแล้ ว สั ดส่ วน วิธีราคาทุน
ความสั มพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ
ผูถ้ ือหุ ้น

200,000,000

49.00

98,000,000 135,676,493

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

ชื อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า

ลักษณะ ทุนชําระแล้ ว สั ดส่ วน วิธีราคาทุน
ความสั มพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ
ผูถ้ ือหุ ้น

200,000,000

49.00

หน่ วย : บาท
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย เงินปันผลรับ

หน่ วย : บาท
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย เงินปันผลรับ

98,000,000 135,391,385

ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริ ษทั ร่ วมแต่ละรายการไม่มีสาระสําคัญ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

ส่ วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานต่อเนือง
ส่ วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานทียกเลิก
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-

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
285,108
249,248
212,791

-
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26.1.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ชื อบริษัท

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
TCCC Myanmar Limited

ประเภทกิจการ

บริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
บริ การบรรจุและ
ผสมเคมีเกษตร
ผลิต นําเข้าและจําหน่ายปุ๋ ย

ลักษณะ ทุนชําระแล้ ว สั ดส่ วนเงินลงทุนร้ อยละ
(โดยทางตรงและทางอ้ อม)
ความสั มพันธ์
2559
2558
ผูถ้ ือหุ ้น

125,000,000

51.00

51.00

ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น

50,000,000
105,334,737

99.99
99.99

99.99
-

หน่ วย : บาท
วิธีราคาทุน
2559
2558

63,750,000

63,750,000

49,999,400 49,999,400
105,334,737
219,084,137 113,749,400

เมื อวันที 3 ตุ ลาคม 2559 บริ ษ ัทลงทุ นในหุ ้ นสามัญของ TCCC Myanmar Limited โดยมี ทุ น
จดทะเบี ยนจํานวนทังสิ น 12.50 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยที จดั ตังขึนใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพือประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายปุ๋ ยเคมี
สู ตรต่างๆ บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99.99 โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินบางส่ วนแล้วในปี
2559 เป็ นจํานวนทังสิ น 3 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 105.33 ล้านบาท
เมื อวันที 1 เมษายน 2558 บริ ษ ทั ได้จาํ หน่ ายเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั เอ็มซี อิ นดัสเทรี ยล เคมิ ค ลั
จํากัด บริ ษ ทั เอ็มซี พลาสติ ก จํากัด และบริ ษ ทั เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ซึ งมี ผลทําให้บริ ษ ทั
สู ญเสี ยอํานาจควบคุ มในส่ วนของการถื อหุ ้นทางอ้อมในบริ ษ ทั เซ็ นทราปิ ค (ประเทศไทย)
จํากัด ดังนันบริ ษทั จึงได้รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเดิมทีเคยมีอาํ นาจควบคุมเป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ทังนี เงินลงทุนในบริ ษทั เมโทรแทน จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที
ถือหุ น้ โดยหนึงในบริ ษทั ย่อยทีจาํ หน่าย ได้ถูกจําหน่ายในวันดังกล่าวด้วย
นอกจากนี บริ ษทั ได้บนั ทึกกลับรายการค่าเผือ การด้อยค่าของเงินลงทุนจํานวน 35.00 ล้านบาท
เป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื น
เฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 เนื องจากบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี

Annual Report 2016

173

- 52 -

26.2 รายการระหว่างกิจการทีเกียวข้องกัน
26.2.1 รายการค้ากับกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรายการ/ชื อบริษัท

ความสั มพันธ์

งบการเงินรวม
2558
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
การดําเนินงานต่ อเนือง
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน
การดําเนินงานทียกเลิก
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน
บริ ษทั เมโทรแทน จํากัด

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

8,129,782

6,958,872

-

-

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

8,129,782

1,415,577
9,702,838
18,077,287

-

-

รายได้ อืน
การดําเนินงานต่ อเนือง
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
บริ ษทั เมโทรแทน จํากัด

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

ค่ าซือ
การดําเนินงานต่ อเนือง
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน
บริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
การดําเนินงานทียกเลิก
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน

ค่ าใช้ จ่ายอืน
การดําเนินงานต่ อเนือง
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
การดําเนินงานทียกเลิก
บริ ษทั เมโทรแทน จํากัด

ลูกหนีก ารค้ า
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด
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-

6,958,872
160,200
7,119,072

12,889,973
74,242
12,964,215

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

12,476,272
-

5,484,678
-

-

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

12,476,272

16,972,465
22,457,143

-

-

-

บริ ษทั ย่อย

-

14,898,690
81,295
14,979,985

2,846

13,103,210
7,850,050
-

2,846

20,953,260

21,337

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

2,359,500

2,077,035

2,155,500

1,866,735

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

2,359,500

160,200
2,237,235

2,155,500

1,888,072

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

212,198
212,198

189,547
189,547

777,491
87,008
864,499

1,129,494
93,827
1,223,321
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ประเภทรายการ/ชื อบริษัท
เจ้ าหนีก ารค้ า
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน
เจ้ าหนีอืน
บริ ษทั เมโทร ซิ สเต็มส์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
การดําเนินงานต่ อเนือง
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การดําเนินงานทียกเลิก
ผลประโยชน์ระยะสัน

ความสั มพันธ์

งบการเงินรวม
2558
2559

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

8,554,194
8,554,194

1,772,781
1,772,781

บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย

210,389
210,389

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

240,124
240,124

192,199
192,199

221,934
1,070
223,004

44,968,690
-

42,681,379
1,788,000

44,596,690
-

42,309,379
1,788,000

44,968,690

350,800
44,820,179

44,596,690

44,097,379

การซื อจากกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ ปอเรชัน ราคาและเงื อนไขเป็ นไปตามทีตกลงกันระหว่างผูซ้ ื อกับผูข้ าย
โดยอิงตามราคาตลาด
27. บัตรส่ งเสริมการลงทุน
เมื อวันที 30 ตุ ลาคม 2556 บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นเลขที 9030(2)/2556 จากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการผลิตปุ๋ ยเคมีทีเป็ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้านการประหยัด
พลังงาน โดยได้รับ สิ ท ธิ และประโยชน์ ใ นฐานะผูไ้ ด้รับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ นตามพระราชบัญ ญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ งสิ ทธิ และประโยชน์ทีได้รับทีสาํ คัญ มีดงั นี
•
•

•

•

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุ ดิบและวัสดุ จาํ เป็ นทีตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือใช้ใน
การผลิตเพือการส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึงปี นับแต่วนั นําเข้าครังแรก
ได้รับ การยกเว้น ภาษีเงิ น ได้นิ ติบุค คลสํา หรับ กํา ไรสุ ท ธิ ทีไ ด้จากการประกอบกิจการทีไ ด้รับ
การส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้าน
การประหยัดพลังงานโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ (วันที 1 มกราคม 2557)
ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั จะได้รับการยกเว้นภาษี เงิ นได้ สําหรับเงินปั นผลทีได้รับจากกิ จการที ได้รับ
การส่ งเสริ มซึ งได้รับ ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุค คล ไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพือเสี ยภาษี เงินได้ตลอด
ระยะเวลาทีผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนัน

บริ ษทั จึงต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นที ป. 14/2541 ลงวันที 30 ธันวาคม 2541 เรื อง
กําหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรั บผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม โดยให้บริ ษ ทั แสดงยอดรายได้จากการจําหน่ าย
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทังแยกเป็ นธุ รกิจทีได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ข้อมูลดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าส่งออก
รายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศ

หน่ วย : บาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
รวม
ธุรกิจทีไ ด้ รับ
ธุรกิจทีไ ม่ ได้ รับ
การส่ งเสริม
การส่ งเสริม
-

887,823,787
11,281,100,322
12,168,924,109

887,823,787
11,281,100,322
12,168,924,109
หน่ วย : บาท

การดําเนินงานต่ อเนือง
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าส่งออก
รายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศ
การดําเนินงานทีย กเลิก
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าส่งออก
รายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศ
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สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
รวม
ธุรกิจทีไ ด้ รับ
ธุรกิจทีไ ม่ ได้ รับ
การส่ งเสริม
การส่ งเสริม

83,826,151
188,570,126
272,396,277

562,069,356
11,645,475,750
12,207,545,106

645,895,507
11,834,045,876
12,479,941,383

272,396,277

3,784,535
1,494,104,044
1,497,888,579
13,705,433,685

3,784,535
1,494,104,044
1,497,888,579
13,977,829,962
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าส่งออก
รายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศ

หน่ วย : บาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
รวม
ธุรกิจทีไ ด้ รับ
ธุรกิจทีไ ม่ ได้ รับ
การส่ งเสริม
การส่ งเสริม
-

887,823,787
10,952,119,161
11,839,942,948

887,823,787
10,952,119,161
11,839,942,948
หน่ วย : บาท

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าส่งออก
รายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศ

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
รวม
ธุรกิจทีไ ด้ รับ
ธุรกิจทีไ ม่ ได้ รับ
การส่ งเสริม
การส่ งเสริม
83,826,151
188,570,126
272,396,277

562,069,356
11,307,189,206
11,869,258,562

645,895,507
11,495,759,332
12,141,654,839

28. สั ญญาทีส ํ าคัญ
28.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริ ษทั มีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริ ษทั แห่งหนึ งในประเทศญีปุ่น โดยบริ ษทั จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมประจําปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และ
ต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งจะแสดงเจตนาที จะไม่ต่อสัญญา ทังนี
จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
28.2 สัญญาทีปรึ กษาด้านประสิ ทธิ ภาพการประหยัดพลังงาน
บริ ษ ัท ได้ ท ําสั ญ ญา Energy Performance Contract (EPC) กับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ งโดยบริ ษ ัท จะได้ รั บ
คําปรึ กษาในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ทีปรึ กษาเป็ นรายเดื อนโดยคิดตามอัตราทีระบุในสัญญาเป็ นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ในแต่ละเดือน ซึ งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ มเมือโครงการผลิตไฟฟ้ าความร้อนร่ วมแล้วเสร็ จและ
จะจ่ายบางส่ วนของมูลค่าทีประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
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29. ภาระผูกพันและหนีส ิ นทีอ าจเกิดขึน
29.1 บริ ษ ัทมี ภาระผู กพันเกี ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจํานวนเงิ น
97.31 ล้านบาท และ 96.23 ล้านบาท ตามลําดับ
29.2 ณ วัน ที 31 ธันวาคม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้เช่ าอาคารสํานัก งาน คลังสิ น ค้า ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาํ นักงานตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ซึ งเงินทีตอ้ งจ่ายในอนาคตสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

งบการเงินรวม
2558
2559
24,133,281
19,105,482
20,887,945
9,625,621
45,021,226
28,731,103

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
21,659,385
19,105,482
15,462,149
9,625,621
37,121,534
28,731,103

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยรับ รู ้ค่าเช่าจากสัญญา
เช่าดําเนิ นงานในงบการเงิ นรวมจํานวน 36.23 ล้านบาท และ 26.49 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 34.88 ล้านบาท และ 25.64 ล้านบาท ตามลําดับ
29.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคําประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

หนังสื อคําประกันไฟฟ้า

งบการเงินรวม
2558
2559
8,830,500
8,830,500

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,655,500
8,655,500

29.4 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงิน 7.98 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 0.06 ล้านยูโร (หรื อเทียบเท่า 289.46 ล้านบาท)
และ 2.58 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 0.01 ล้านปอนด์ (หรื อเทียบเท่า 93.93 ล้านบาท) ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งในประเทศไทย มี ภาระจากการให้ธนาคารในประเทศ
ออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงิน 0.09 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 3.42 ล้านบาท (ณ วันที
31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)
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30. ข้ อมูลเกีย วกับการดําเนินงานแยกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิ ตนําเข้าและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจหลักใน
การนําเข้าและจําหน่ายสารละลาย เคมีภณั ฑ์อุตสาหกรรม สี ยอ้ มผ้า เม็ดพลาสติก บริ การให้เช่าและอืนๆ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ทีมีสาระสําคัญเพียงส่ วนงานเดียวทีดาํ เนินธุ รกิจในประเทศไทย
เมื อวันที 17 มี นาคม 2558 บริ ษทั ได้ท าํ สัญญา Share Purchase Agreement เพื อขายส่ วนงานบางส่ วนและได้
ดําเนิ นการแล้ วเสร็ จในวันที 1 เมษายน 2558 (ดู หมายเหตุ ข ้อ 13) ส่ วนงานดังกล่ าวจึ งจัดประเภทเป็ น
การดําเนินงานทียกเลิก
สํ าหรั บปี 2559 ข้อมู ลเกี ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยแยกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จได้
ดังต่อไปนี

การดําเนินงานต่ อเนือง
บริ ษทั ใหญ่ - ปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้อืนๆ
บริ การให้เช่า
อืนๆ
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานต่อเนื อง
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ค่ าขายและ
รายได้ อืน
11,839,942,948
412,564,812
12,252,507,760
116,037,067
336,878,674
(1,504)
(25,098,775)
12,680,323,222

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์ ทีใช้
ในหน่ วยงาน

2,849,532,838 10,922,337,854
26,933,181
223,947,269
14,528,272
237,558,285
(444,257)
106,218,674

2,890,550,034
(10,550,312)
2,879,999,722
11,490,062,082
(182,272,143)
11,307,789,939
(574,411,800)
1,328,195
2,306,916,117
11,307,789,939
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สํ าหรั บปี 2558 ข้อมู ลเกี ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษ ัทย่อยแยกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จได้
ดังต่อไปนี
การดําเนินงานต่ อเนือง
บริ ษทั ใหญ่ - ปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้อืนๆ
บริ การให้เช่า
อืนๆ
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
หัก กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานต่อเนื อง
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมจากการดําเนิ นงานต่อเนื อง
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
การดําเนินงานทียกเลิก
สารละลาย
เคมีภณั ฑ์อุตสาหกรรม
สี ยอ้ มผ้า
เม็ดพลาสติก
อืนๆ
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานทียกเลิก
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนิ นงานทียกเลิก
หัก ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมจากการดําเนิ นงานทียกเลิก
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่วนงาน
สิ นทรัพย์รวม
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
หัก ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
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ค่ าขายและ
รายได้ อืน
12,141,654,839
359,287,750
12,500,942,589
120,017,006
349,127,317
(32,617,793)
(130,882,932)
68,678,400
12,875,264,587

357,028,084
299,988,023
110,208,645
740,622,413
13,361,414
(14,562,290)
1,506,646,289

(20,953,260)
14,360,957,616

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์ ทีใช้
ในหน่ วยงาน

1,773,998,295
27,685,552
20,346,460

9,224,210,238
226,099,829
227,994,620

(130,882,932)
68,678,400
1,759,825,775
(364,049,807)
1,395,775,968

18,354,830
7,899,200
(738,114)
11,860,053
2,407,815
39,783,784
(7,955,196)
31,828,588
(34,319,495)
(2,490,907)

1,393,285,061
(26,261,344)
1,367,023,717

9,678,304,687
(77,582,405)
9,600,722,282
-

-

9,600,722,282

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยสารเคมี เม็ดพลาสติกและอืนๆ
รายได้ระหว่างส่ วนงานส่ วนใหญ่ คือค่าขายของบริ ษทั เอ็มซี อินดัสเทรี ยล เคมิคลั จํากัด และบริ ษทั เอ็มซี
พลาสติก จํากัด ให้กบั บริ ษทั ใหญ่ ราคาและเงือนไขเป็ นเช่นเดียวกับทีขายให้บุคคลภายนอก
รายงานประจ�ำปี 2559
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31. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย วกับเครื องมือทางการเงิน
31.1 ความเสี ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี ยงจากการไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาเกิดจากการที คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา
ซึ งก่ อให้ เกิ ดความเสี ย หายแก่ บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย สํ าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที แ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังจากหักค่าเผือ หนีสงสัยจะสู ญถือเป็ นมูลค่า
สู งสุ ดของความเสี ยงทีเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ความเสี ยงเกียวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื อ
ซึ งเกิ ดขึ น จากลู ก หนี การค้ามี ไ ม่ ม าก เนื องจากบริ ษ ทั มี ลู ก หนี จํานวนมากอยู่ใ นภู มิ ภ าคต่ างๆ
ในประเทศไทย
31.2 ความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบียเกิดจากการทีอตั ราดอกเบียจะเปลียนแปลง ซึ งก่อให้เกิดผลเสี ยหาย
แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ในกรณี ทีอตั ราดอกเบียสู งขึนอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนืองจากบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ในจํานวนทีมีสาระสําคัญ
31.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ลําดับชันมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6,091,852

6,091,852

เงินลงทุนชัว คราว

252,242

252,242

ลูกหนี การค้า

736,896

736,896

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

135,676

135,676

หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี )

หน่ วย : พันบาท
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
และข้ อมูลทีใช้ ใน
การวัดมูลค่ ายุติธรรม

ลําดับ 2

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ 2 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ 2 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ 2 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ

10,843
371,544

10,843
371,544

ลําดับ 2
ลําดับ 2

14,192

12,823

ลําดับ 2

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
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งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ลําดับชันมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,661,749

4,661,749

เงินลงทุนชัว คราว

164,161

164,161

ลูกหนี การค้า

665,916

665,916

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

135,391

135,391

หนีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี )

ลําดับ 2

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ 2 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ 2 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ 2 มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ

22,392
320,411

22,392
320,411

ลําดับ 2
ลําดับ 2

14,955

13,119

ลําดับ 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ลําดับชันมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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5,999,577

5,999,577

ลําดับ 2

เงินลงทุนชัว คราว

100,000

100,000

ลําดับ 2

ลูกหนี การค้า

672,806

672,806

ลําดับ 2

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

98,000

98,000

ลําดับ 2

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

219,084

219,084

ลําดับ 2

หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนี การค้า

351,371

351,371

ลําดับ 2

6,183

5,691

ลําดับ 2

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี )

รายงานประจ�ำปี 2559

หน่ วย : พันบาท
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
และข้ อมูลทีใช้ ใน
การวัดมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
หน่ วย : พันบาท
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
และข้ อมูลทีใช้ ใน
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ลําดับชันมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,578,355

4,578,355

ลําดับ 2

603,832

603,832

ลําดับ 2

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

98,000

135,391

ลําดับ 2

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

113,749

247,692

ลําดับ 2

หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนี การค้า

307,787

307,787

ลําดับ 2

7,916

7,007

ลําดับ 2

ลูกหนี การค้า

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี )

หน่ วย : บาท
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
และข้ อมูลทีใช้ ใน
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ

31.4 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที 31 ธันวาคม เพือป้ องกันความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศใน
บางส่ วน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญากับธนาคาร
โดยรายละเอียดตามสัญญาดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี
สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั
ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์ สหรัฐ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั
ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ ลิง
เยน
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์ สหรัฐ

หน่ วย : บาท
เทคนิคการ
ระยะเวลา มูลค่ ายุติธรรม ลําดับชัน
อัตราถัวเฉลีย ทีเหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุติธรรม ประเมินมูลค่ า
ตามสั ญญา

16,087,331
56,770
978,910

35.4648
38.2566
35.4354

48 - 337
262
19 - 115

7,452,056
32,420
316,356

22,869,077
77,913
23,512
1,240,000
741,177

35.9331
38.7263
52.3575
0.2940
35.9562

61 - 338
150 - 332
147
62
19 - 144

8,003,803
108,321
41,345
7,845
131,028

ลําดับ 2

ลําดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*
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หน่ วย : พันบาท
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศ
ระยะเวลา มูลค่ ายุติธรรม ลําดับชัน
เทคนิคการ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน อัตราถัวเฉลีย ทีเหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุติธรรม ประเมินมูลค่ า
ตามสั ญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั
ดอลลาร์ สหรัฐ
63 - 168
(1,553,128)
ลําดับ 2
ประมาณการ
6,003,083
35.4191
กระแสเงินสด
คิดลด*
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั
ดอลลาร์ สหรัฐ
176
47,855
ลําดับ 2
ประมาณการ
4,298,040
36.0655
กระแสเงินสด
คิดลด*

*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทีสามารถสังเกตได้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ งคิดลดด้วยอัตราทีสะท้อนถึ ง
ความเสี ยงด้านสิ นเชื อของคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ

สิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ งส่ วนหนึ ง
อยูภ่ ายใต้สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริ หารความเสี ยงเกียวกับสิ นทรัพย์และ
หนีสินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
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รายงานประจ�ำปี 2559

หนีส ินเงินตราต่ างประเทศ
จํานวนเงิน
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ

7,862,105
658,185

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

6,517,973
74,650
23,512
718,552
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั

สินทรัพย์ เงินตราต่ างประเทศ
จํานวนเงิน
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

6,161,389
2,480,768
360,986
954,400

ดอลลาร์สหรัฐ

4,785,015

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ นนี ไ ด้รับ การอนุ ม ตั ิใ ห้อ อกงบการเงิ น โดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษ ทั เมือวัน ที
22 กุมภาพันธ์ 2560
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2016

2015

2016

2015

6,091,851,792

4,661,748,919

5,999,576,963

4,578,354,751

252,242,235

164,161,392

100,000,000

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Temporary investments
Trade and other receivables
Inventories

4.1
5
6
7 and 16

Other current assets
Total Current Assets

-

819,627,960

722,004,129

751,955,229

655,896,349

1,678,289,552

1,544,655,331

1,594,462,555

1,485,370,098

531,188

2,804,539

447,489

2,657,427

8,842,542,727

7,095,374,310

8,446,442,236

6,722,278,625

135,676,493

135,391,385

98,000,000

98,000,000

219,084,137

113,749,400

NON-CURRENT ASSETS
Investment in an associate

26.1.1

Investments in subsidiaries

26.1.2

-

Investment properties

8

28,648,424

275,810,281

28,648,424

275,810,281

Property, plant and equipment

9

1,616,115,105

1,497,228,595

1,544,056,490

1,423,048,976

Leasehold right

10

93,344,045

-

-

-

Intangible asset

11

545,900,757

545,900,757

545,900,757

545,900,757

Deferred tax assets

12

41,027,836

47,257,247

35,678,908

41,670,142

4,534,552

3,759,707

4,526,902

3,752,057

2,465,247,212

2,505,347,972

2,475,895,618

2,501,931,613

11,307,789,939

9,600,722,282

10,922,337,854

9,224,210,238

Other non-current assets
Total Non-current Assets
TOTAL ASSETS
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2016

2015

2016

2015

-

-

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
Trade and other payables

14

10,842,549

22,392,413

15 and 16

886,550,472

783,922,442

836,236,916

740,846,757

5,120,122

4,565,704

2,569,426

2,358,864

376,405,183

177,721,450

373,319,689

174,279,244

26,154,418

25,783,322

15,528,872

15,656,746

1,305,072,744

1,014,385,331

1,227,654,903

933,141,611

Current portion of liabilities under
finance lease agreements

17

Current income tax payable
Other current liabilities
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilities under finance lease agreements

17

9,071,409

10,388,881

3,613,613

5,557,485

Employee benefit obligation

18

126,295,468

142,397,579

100,436,226

115,391,173

Deferred tax liabilities

12

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

14,753,620

10,936,620

10,744,620

7,299,620

266,729,076

280,331,659

223,974,610

237,428,429

1,571,801,820

1,294,716,990

1,451,629,513

1,170,570,040

Other non-current liabilities
Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2016

2015

2016

2015

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
(CONTINUED)
SHAREHOLDERS’ EQUITY
SHARE CAPITAL
Authorized share capital
584,716,118 ordinary shares of Baht 3 each

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

Issued and paid-up share capital
584,714,068 ordinary shares of Baht 3 each,
fully paid
DISCOUNT ON ORDINARY SHARES

22

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

24

175,414,835

175,414,835

175,414,835

175,414,835

7,764,282,874

6,335,766,054

7,584,721,642

6,167,653,499

RETAINED EARNINGS
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
OTHER COMPONENTS
OF SHAREHOLDERS’ EQUITY

1,328,195

-

-

-

TOTAL ATTRIBUTIONS TO OWNERS
OF THE PARENT
NON-CONTROLLING INTERESTS
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

9,651,597,768

8,221,752,753

9,470,708,341

84,390,351

84,252,539

9,735,988,119

8,306,005,292

9,470,708,341

8,053,640,198

11,307,789,939

9,600,722,282

10,922,337,854

9,224,210,238

-

8,053,640,198
-

TOTAL LIABILITIES
AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2016

2015

2016

2015

12,168,924,109

12,479,941,383

11,839,942,948

12,141,654,839

112,636,097

121,092,859

-

-

CONTINUING OPERATIONS
Revenues from sales

27

Revenues from services
Costs of the sales of goods

(9,026,581,746) (10,338,396,640)

Costs of the rendering of services

(58,001,469)

Gross profit
Other income

20

Profit before expenses
Selling expenses
Administrative expenses
Managements’ remuneration

26.2.1

Total Expenses
Profit before finance costs and income tax expense
Share of profit from investment in an associate
Profit before income tax expense
Income tax expense

12

Profit for the year form continuing operations

-

2,201,249,849

3,075,359,738

2,073,317,396

398,477,908

273,981,097

412,564,812

359,038,502

3,595,454,899

2,475,230,946

3,487,924,550

2,432,355,898

(369,713,322)

(336,596,966)

(340,038,164)

(309,279,202)

(284,259,447)

(323,058,339)

(239,842,967)

(241,044,032)

(44,968,690)

(42,681,379)

(44,596,690)

(42,309,379)

(698,941,459)

(702,336,684)

(624,477,821)

(592,632,613)

(6,362,567)
26.1.1

-

3,196,976,991

2,896,513,440

Finance costs

(61,387,753)

(8,764,583,210) (10,068,337,443)

1,772,894,262
(16,034,554)

285,108

249,248

2,890,435,981

1,757,108,956

(574,388,989)
2,316,046,992

(363,506,443)
1,393,602,513

2,863,446,729
(4,220,760)

1,839,723,285
(13,501,840)

-

-

2,859,225,969

1,826,221,445

(565,774,133)

(353,030,389)

2,293,451,836

1,473,191,056

-

-

2,293,451,836

1,473,191,056

DISCONTINUED OPERATIONS
Loss for the year from
discontinued operations
PROFIT FOR THE YEAR

13

2,316,046,992

(2,490,907)
1,391,111,606
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

Notes

2016

2015

2016

2015

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Actuarial gains

18

114,052

Income tax relating to item

12

(22,810)

2,716,819

859,261

2,078,573

(543,364)

(171,852)

(415,714)

-

-

-

Item that may be reclassified subsequently to profit or loss
Exchange differences on translation of financial statements
of foreign subsidiary

1,328,195

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR - NET OF INCOME TAX

1,419,437

2,173,455

687,409

1,662,859

2,317,466,429

1,393,285,061

2,294,139,245

1,474,853,915

2,305,514,875

1,364,792,988

-

-

10,532,117

26,318,618

-

-

2,316,046,992

1,391,111,606

-

-

2,306,916,117

1,367,023,717

-

-

10,550,312

26,261,344

-

-

2,317,466,429

1,393,285,061

-

-

3.92

2.52

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR
PROFIT ATTRIBUTABLE TO
Owners of the parent
Non-controlling interests

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
ATTRIBUTABLE TO
Owners of the parent
Non-controlling interests

BASIC EARNINGS ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE PARENT PER SHARE

BAHT

3.94

2.33

WEIGHTED AVERAGE NUMBER
OF ORDINARY SHARES
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SHARES

584,714,068

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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584,714,068

584,714,068

584,714,068

shares

share capital

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

1,754,142,204

-

Dividend paid to non-controlling interests of subsidiaries 25

Total comprehensive income for the year

Ending balances as at December 31, 2016

-

1,754,142,204

25

Beginning balances as at January 1, 2016

Dividends paid

Ending balances as at December 31, 2015

-

1,754,142,204

Total comprehensive income for the year

-

Dividend paid to non-controlling interests of subsidiaries 25

Sale of investments in subsidiaries

13

-

(43,570,340)

-

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

-

-

(43,570,340)

ordinary

paid-up

1,754,142,204

Discount on

Issued and

25

Dividends paid

Beginning balances as at January 1, 2015

Notes

175,414,835

-

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

-

-

175,414,835

Legal reserve

Appropriated

7,764,282,874

2,305,587,922

-

(877,071,102)

6,335,766,054

6,335,766,054

1,367,023,717

-

-

(1,344,842,357)

6,313,584,694

Unappropriated

Retained earnings

Attributions to owners of the parent

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,328,195

1,328,195

of foreign subsidiary

on translation of financial statements

Exchange differences

Other components of shareholders' equity

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

Total

9,651,597,768

2,306,916,117

-

(877,071,102)

8,221,752,753

8,221,752,753

1,367,023,717

-

-

(1,344,842,357)

8,199,571,393

the parent

owners of

attributions to

Non-

84,390,351

10,550,312

(10,412,500)

-

84,252,539

84,252,539

26,261,344

9,735,988,119

2,317,466,429

(10,412,500)

(877,071,102)

8,306,005,292

8,306,005,292

1,393,285,061

(16,925,629)
(257,543,933)

(16,925,629)

(1,344,842,357)

8,532,032,150

equity

shareholders'

Total

UNIT : BAHT

(257,543,933)

-

332,460,757

interests

controlling
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share capital

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Ending balances as at December 31, 2016

Total comprehensive income for the year

Dividends paid

1,754,142,204

-

-

1,754,142,204

Beginning balances as at January 1, 2016

-

-

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

ordinary

paid-up

1,754,142,204

Discount on

Issued and

1,754,142,204

25

25

Notes

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

175,414,835

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

175,414,835

Legal reserve

7,584,721,642

2,294,139,245

(877,071,102)

6,167,653,499

6,167,653,499

1,474,853,915

(1,344,842,357)

6,037,641,941

Unappropriated

Retained Earnings
Appropriated

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

Ending balances as at December 31, 2015

Total comprehensive income for the year

Dividends paid

Beginning balances as at January 1, 2015

192
9,470,708,341

2,294,139,245

(877,071,102)

8,053,640,198

8,053,640,198

1,474,853,915

(1,344,842,357)

7,923,628,640

equity

shareholders’

Total

UNIT : BAHT

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
Note

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2016

2015

2016

2015

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before income tax expense

2,890,435,981

1,796,892,740

2,859,225,969

1,826,221,445

2,418,506

664,069

Adjusted by
Doubtful accounts (reversal)

2,374,784

Loss for diminution in value of inventories (reversal)
Depreciation

82,732
149,035,988

(3,044,165)
(5,031,236)
162,041,762

82,732
137,586,032

(3,455,604)
145,186,993

Reversal of a allowance for impairment
on investment properties

(21,400,000)

-

(21,400,000)

-

Amortization - Leasehold right

242,494

-

-

-

Amortization - Intangible assets

-

161,470

-

120,000

Gain on sale of investments in subsidiaries

-

-

-

(130,882,932)

Gain on fair value adjustment from investment
in subsidiary to investment in an associate

-

(68,678,400)

-

-

Reversal of allowance for impairment of investment
in subsidiaries
Gain on sales of investment properties
Gain on sales of property, plant and equipment

(254,833,462)
(4,990,851)

Loss on write off property, plant and equipment
Employee benefit obligations expense
Share of profit from investment in an associate
Unrealized loss on exchange rate
Dividend income
Interest income
Interest expenses

-

-

-

(35,000,000)

(254,833,462)

(4,229,909)

(1,942,576)

(2,426,637)
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2,169,228

1

2,169,228

6,444,501

14,219,684

3,877,254

11,353,905

(285,108)
5,135,883
-

(462,039)
10,726,048
-

-

-

5,172,428

2,464,913

(10,837,500)

(17,616,471)

(59,541,452)

(60,376,956)

(62,424,265)

(64,922,439)

1,572,362

9,002,665

453,476

461,102

2,711,391,179

1,848,845,409

2,660,261,408

1,738,883,055

Profit from operations before change in operating
assets and liabilities
Increase in trade and other receivables

(100,024,766)

(236,586,876)

(97,926,400)

(273,440,814)

(Increase) decrease in inventories

(133,716,953)

866,405,932

(109,175,189)

882,957,742

Decrease in other current assets
(Increase) decrease in other non-current assets
Increase (decrease) in trade and other payables
Decrease in other current liabilities
Cash paid for employee benefit obligations
Increase in other non-current liabilities
Cash received from operations
Cash paid for income tax
Net cash provided by operating activities

2,273,351
(774,845)
143,361,981

2,509,540
13,925
(469,874,230)

2,209,938
(774,845)
136,270,837

2,883,251
13,925
(706,887,531)

(605,640)

(6,231,163)

(1,377,114)

(3,825,793)

(22,432,560)

(12,540,960)

(17,972,940)

(10,089,170)

3,817,000

2,529,800

3,445,000

1,137,799

2,603,288,747

1,995,071,377

2,574,960,695

1,631,632,464

(369,498,655)
2,233,790,092

(370,641,877)
1,624,429,500

(360,914,306)
2,214,046,389

(362,340,601)
1,269,291,863
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

Note

2016

2015

2016

2015

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Increase in temporary investments

(88,080,843)

(11,946,624)

(100,000,000)

(157,328,803)

(105,334,737)

-

Cash received from sale (paid for purchase)
of investments

-

Cash received from sales of investment properties

524,560,609

Cash payment for purchase of investment properties

(1,165,290)

Proceeds from sales of property, plant and equipment

5,501,836

Cash payments for purchase property, plant and equipment
Cash payment for purchase leasehold right

(308,829,065)
(93,586,539)

Dividend received from an subsidiary

-

Interest received
Net cash used in investing activities

4,666,590
(335,963,557)
-

524,560,609
(1,165,290)
2,444,281
(303,873,801)
-

237,311,999
2,849,197
(331,000,000)
-

10,837,500

17,616,471

63,313,334

69,145,855

59,853,384

64,654,601

101,714,042

(431,426,539)

87,321,946

(8,567,732)

(11,640,023)

(312,558,891)

(6,033,469)

(7,223,271)

(2,621,545)

(5,466,633)

(1,572,362)

(9,352,062)

(453,476)

(461,102)

(877,071,102)

(1,344,842,357)

(877,071,102)

(1,344,842,357)

(10,412,500)

(16,925,629)

(906,729,456)

(1,690,902,210)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Cash payment for bank overdrafts and short-term
borrowings from financial institutions

-

-

Cash payments for liabilities under
finance lease agreements
Interest paid
Dividend paid
Dividends paid - Subsidiaries
Net cash used in financing activities

(880,146,123)

(1,350,770,092)

Exchange rate differences
on translation of financial statements
of foreign subsidiary

-

Cash and cash equivalents as at January 1,

4,661,748,919

5,159,648,168

4,578,354,751

4,668,400,712

6,091,851,792

4,661,748,919

5,999,576,963

4,578,354,751

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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1,421,222,212

-

1,430,102,873
4.1

(497,899,249)

-

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31,

194

1,328,195

(90,045,961)

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

1.

OPERATIONS AND GENERAL INFORMATION

1.1

195

The operation of the Company
Thai Central Chemical Public Company Limited (“the Company”) is a listed
company in The Stock Exchange of Thailand with its head office located at 21/35-46
Thai Wah Tower 1, 14-16th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok. The Company is a producer, importer and dealer of various chemical
fertilizer compound. The major shareholders of the Company are Sojitz Corporation
holding 43.92% and ISTS (Thailand) Co., Ltd. holding 39.53%.
The major principal business operations of the Company and its subsidiaries (“the
Group”) are summarized as follows:

1.2

1.3

1.4

The operations of subsidiaries
1.2.1

N.I.M. Company Limited was registered in Thailand with its office located at
205 Metro Building, 8th Floor, Rajawongse Road, Bangkok. The company’s
main business is to lease out tank yard for containing liquid chemicals.

1.2.2

MC Agro-Chemicals Company Limited was registered in Thailand with its
office located at 581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Soi 12, Sukhumvit
Road, Samutprakarn. The company’s main business is to trade formulated
products and provide repacking services.

1.2.3

TCCC Myanmar Limited was registered in the republic of the union of
Myanmar, in order to be a producer, importer and dealer of various chemical
fertilizer compound.

The operations of disposal subsidiaries
1.3.1

MC Industrial Chemical Company Limited was registered in Thailand with its
office located at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok.
The company’s main business is to import and distribute chemicals, dyestuff
textile, resin, solvents and liquid chemicals.

1.3.2

MC Plastics Company Limited was registered in Thailand with its office located
at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. The company’s main
business is to manufacture and distribute inner bags, bottle, resin, and plastic
sheets.

1.3.3

MC Solvents Company Limited was registered in Thailand with its office
located at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. The
company’s main business is to import and distribute toxic products.

The operation of subsidiary which lost control
Central Pacific (Thailand) Corporation Limited was registered in Thailand with
its office located at 180-184 Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok. The
company’s main business is to lease out warehouses.
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BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF THE CONSOLIDATED AND
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

2.1

The Group and the Company maintain its accounting records in Thai Baht and
prepares its statutory financial statements in the Thai language in conformity with
Thai Financial Reporting Standards and General Accepted Accounting Principal in
Thailand.

2.2

The Group’s and the Company’s financial statements have been prepared in
accordance with the Thai Accounting Standard (“TAS”) No. 1 (Revised 2015)
“Presentation of Financial Statements”, which was effective for financial periods
beginning on or after January 1, 2016 onward, and the Regulation of The Stock
Exchange of Thailand (“SET”) dated January 22, 2001, regarding the preparation
and submission of financial statements and reports for the financial position and
results of operations of the listed companies B.E. 2544 and the Notification of
the Department of Business Development dated September 28, 2011 regarding
“The Brief Particulars in the Financial Statement B.E. 2554”.

2.3

The financial statements have been prepared under the historical cost convention
except as disclosed in the significant accounting policies.

2.4

Below is a summary of new Thai Financial Reporting Standards that became
effective in the current accounting year and those that will become effective in the
future.
2.4.1) Adoption of new and revised Thai Financial Reporting Standards
The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications
regarding Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”) which are effective
for the financial statements for the period beginning on or after January 1,
2016 onwards, as follow:
Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1 (Revised 2015)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (Revised 2015)
Inventories
TAS 7 (Revised 2015)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2015)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (Revised 2015) Events after the Reporting Period
TAS 11 (Revised 2015) Construction Contracts
TAS 12 (Revised 2015) Income Taxes
TAS 16 (Revised 2015) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2015) Leases
TAS 18 (Revised 2015) Revenue
TAS 19 (Revised 2015) Employee Benefits
TAS 20 (Revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
TAS 21 (Revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate
TAS 23 (Revised 2015) Borrowing Costs
TAS 24 (Revised 2015) Related Party Disclosures
TAS 26 (Revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (Revised 2015) Separate Financial Statements
TAS 28 (Revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures
TAS 29 (Revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 33 (Revised 2015) Earnings per Share
TAS 34 (Revised 2015) Interim Financial Reporting
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TAS 36 (Revised 2015)
Impairment of Assets
TAS 37 (Revised 2015)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (Revised 2015)
Intangible Assets
TAS 40 (Revised 2015)
Investment Property
TAS 41
Agriculture
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Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2015)
Share-based Payment
TFRS 3 (Revised 2015)
Business Combinations
TFRS 4 (Revised 2015)
Insurance Contracts
TFRS 5 (Revised 2015)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 6 (Revised 2015)
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
TFRS 8 (Revised 2015)
Operating Segments
TFRS 10 (Revised 2015)
Consolidated Financial Statements
TFRS 11 (Revised 2015)
Joint Arrangements
TFRS 12 (Revised 2015)
Disclosure of Interests in Other Entities
TFRS 13 (Revised 2015)
Fair Value Measurement
Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”)
TSIC 10 (Revised 2015)
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
TSIC 15 (Revised 2015)
Operating Leases - Incentives
TSIC 25 (Revised 2015)
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its
Shareholders
TSIC 27 (Revised 2015)
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
Form of a Lease
TSIC 29 (Revised 2015)
Service Concession Arrangements : Disclosures
TSIC 31 (Revised 2015)
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
TSIC 32 (Revised 2015)
Intangible Assets - Web Site Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 1 (Revised 2015)
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar
Liabilities
TFRIC 4 (Revised 2015)
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 (Revised 2015)
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (Revised 2015)
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2015)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 (Revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 (Revised 2015) Service Concession Arrangements
TFRIC 13 (Revised 2015) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (Revised 2015) TAS 19 (Revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset,
Minimum Funding Requirements and their Interaction
TFRIC 15 (Revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 17 (Revised 2015) Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18 (Revised 2015) Transfers of Assets from Customers
TFRIC 20 (Revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21
Levies
Guideline of Accounting
Guideline on Accounting regarding Recognition and Measurement of Bearer Plants
Guideline on Accounting for Insurance Business regarding Designation of Financial
Instruments at Fair Value through Profit or Loss

Above TFRSs have no material impact on these financial statements.
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-42.4.2) Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not
yet effective
The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications
regarding Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”) which are effective
for the financial statements for the period beginning on or after January 1,
2017 onwards, as follow
Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1 (Revised 2016)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (Revised 2016)
Inventories
TAS 7 (Revised 2016)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2016)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and
Errors
TAS 10 (Revised 2016) Events after the Reporting Period
TAS 11 (Revised 2016) Construction Contracts
TAS 12 (Revised 2016) Income taxes
TAS 16 (Revised 2016) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2016) Leases
TAS 18 (Revised 2016) Revenue
TAS 19 (Revised 2016) Employee Benefits
TAS 20 (Revised 2016) Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
TAS 21 (Revised 2016) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 23 (Revised 2016) Borrowing Costs
TAS 24 (Revised 2016) Related Party Disclosures
TAS 26 (Revised 2016) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (Revised 2016) Separate Financial Statements
TAS 28 (Revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures
TAS 29 (Revised 2016) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 33 (Revised 2016) Earnings Per Share
TAS 34 (Revised 2016) Interim Financial Reporting
TAS 36 (Revised 2016) Impairment of Assets
TAS 37 (Revised 2016) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (Revised 2016) Intangible Assets
TAS 40 (Revised 2016) Investment Property
TAS 41 (Revised 2016) Agriculture
TAS 104 (Revised 2016) Accounting for Troubled Debt Restructuring
TAS 105 (Revised 2016) Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
TAS 107 (Revised 2016) Financial Instruments Disclosure and Presentation
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2016) Share-based Payment
TFRS 3 (Revised 2016) Business Combinations
TFRS 4 (Revised 2016) Insurance Contracts
TFRS 5 (Revised 2016) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 6 (Revised 2016) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
TFRS 8 (Revised 2016) Operating Segments
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TFRS 10 (Revised 2016) Consolidated Financial Statements
TFRS 11 (Revised 2016) Joint Arrangements
TFRS 12 (Revised 2016) Disclosure of Interests in Other Entities
TFRS 13 (Revised 2016) Fair Value Measurement
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Thai Accounting Standard Interpretations (“TSIC”)
TSIC 10 (Revised 2016) Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
TSIC 15 (Revised 2016) Operating Leases - Incentives
TSIC 25 (Revised 2016) Income Taxes - Changes in the Tax Status of and Enterprise or
its Shareholders
TSIC 27 (Revised 2016) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a
Lease
TSIC 29 (Revised 2016) Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 31 (Revised 2016) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
TSIC 32 (Revised 2016) Intangible Assets - Web Site Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 1 (Revised 2016) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar
Liabilities
TFRIC 4 (Revised 2016) Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 (Revised 2016) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration
and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (Revised 2016) Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial
Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 (Revised 2016) Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 (Revised 2016) Service Concession Arrangements
TFRIC 13 (Revised 2016) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (Revised 2016) TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and their Interaction
TFRIC 15 (Revised 2016) Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 17 (Revised 2016) Distributions of Non - cash Assets to Owners
TFRIC 18 (Revised 2016) Transfers of Assets from Customers
TFRIC 20 (Revised 2016) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21 (Revised 2016) Levies
Guideline on Accounting
Guideline on Accounting regarding Derecognition of Financial Asset and Liabilities

The Group’s and the Company’s management will adopt such TFRSs in the
preparation of the Group’s and the Company’s financial statements when it
becomes effective. The Group’s and the Company’s management have
assessed the impact of this TFRS and believes that it will not have material
impact on the financial statements for the period in which it is initially applied.
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The consolidated financial statements include the account balances of the Group and
the Company, after eliminating intercompany transactions and balances for the year
ended December 31, The Company’s holdings in subsidiaries are as follows:
2016
% holding
N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited
TCCC Myanmar Limited

51.00
99.99
99.99

2015
% holding
51.00
99.99
-

On March 17, 2015, the Company entered into the Share Purchase Agreement with two
companies to sell shares of three subsidiaries, which were the significant business
segments of the Company, consist of 457,470 shares of MC Industrial Chemical
Company Limited, 255,000 shares of MC Plastics Company Limited and 255,000
shares of MC Solvents Company Limited. The Company completely transferred the
shares on April 1, 2015. The sale of shares in these subsidiaries caused the Company to
lose control of the indirect holding in Central Pacific (Thailand) Corporation Limited, a
subsidiary. According to Thai Financial Reporting Standard No. 5 (Revised 2014)
“Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations”, the operating
results of these subsidiaries for the period from January 1, 2015 to April 1, 2015 (date
of transferring subsidiaries’ shares) have been classified and separately presented as
discontinued operations in the consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income for the year ended December 31, 2015 (see Note 13).
3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements have been prepared under the measurement basis of historical
cost except as disclosed in the significant accounting policies as follows:
3.1

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are cash on hand, deposits at banks’ savings accounts and
current accounts, and short-term highly liquid investments with maturities within
three months from the date of acquisition, excluding cash at banks used as collateral
(if any).

3.2 Temporary investments
Temporary investments consist of time deposits at banks with original maturities
later than 3 months but not later than 1 year which are stated at cost.
3.3

Trade receivables
Trade receivables are presented at original invoice amount less allowance for
doubtful debt based on a review of all outstanding amounts which are uncollectible
at the statement of financial position date. Such estimated losses are based on the
Group’s and the Company’s collection experience.
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-7The amount of the allowance for doubtful debt, is the difference between the
carrying amount of the receivable and the amount expected to be collectible.
Bad debts which are identified during the year are recognized as expense in the
statement of profit or loss and other comprehensive income.
3.4

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined on
a weighted average method. Except for a subsidiary, MC Agro-Chemicals Company
Limited, which cost is determined on a first-in, first-out method. If the inventories of
such subsidiary have been determined on the same basis as that of the parent company,
the difference would not be materially affected to the consolidated financial statements.
Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of
business, less the estimated costs necessary to make sale. Allowance is made, where
necessary, for obsolete and slow-moving inventories (if any).

3.5

Investments in an associate and subsidiaries
Investments in an associate and subsidiaries are presented by the cost method for the
separate financial statements.
Investment in an associate is presented by the equity method for the consolidated
financial statements.
If impairment in value of investment has occurred, the resultant loss on investment
in all classifications is recognized in the statement of profit or loss and other
comprehensive income immediately.

3.6

Investment properties
Investment properties consist of non-operating land and buildings. Land is stated at
cost less allowance for impairment and buildings are stated at cost less accumulated
depreciation.
Depreciation is calculated by the straight-line method based on the estimated useful
lives of the assets over the period of 20 years.
The Group and the Company test impairment and allowance for impairment has to
be made by comparing the fair value which is determined by an independent
appraiser who has been approved by the Office of the Securities and Exchange
Commission (Thailand) using comparative market price method to assess the value
of investment properties - non-operating land.
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Property, plant and equipment
Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for impairment of assets (if any).
Depreciation is calculated by reference to their costs on the straight-line method,
based on the estimated useful lives of the assets as follows:
Land improvement
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

years
years
years
years
years

Dismantling, moving and renovating assets location cost in which the Group and the
Company obligate when receiving such asset. The Group and the Company
recognize them at the cost of assets and depreciated them.
In case of impairment in value of property, plant and equipment has occurred, the
resultant loss on impairment is recognized as expense in the statement of profit or
loss and other comprehensive income.
3.8

Leasehold right
Leasehold right consists of leasehold right for land in the Republic of the union of
Myanmar, which is stated at cost less accumulated amortization.
Amortization of leasehold right for land is calculated by using the straight-line
method over the lease periods as follow:
Leasehold right for land

3.9

48 years

Impairment
The carrying amounts of the assets are reviewed at the end of each reporting period
to determine whether there is any indication of impairment loss. If any such
indication exists, the recoverable amounts of asset is estimated.
The Group and Company recognize impairment loss when the recoverable amount
of an asset is lower than its carrying amount. The recoverable amount is the higher
of the asset’s fair value less cost to sell and its value in use. The Group and
Company determine the value by estimating the present value of future cash flows
generated by the asset, discounted using a pre-tax discount rate which reflects
current market assessments of the time value of money and the risk specific to the
asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is
used. The calculation reflects the amount that the Group and Company could obtain
from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable,
willing parties, after deducting the costs of disposal.
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The Group and Company recognize an impairment loss as expense in the statement
of profit or loss and other comprehensive income.
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-9Reversal of an impairment loss.
The Group and Company will reverse impairment loss of asset (if any), which had
been recognized in the prior periods, if there is an indicator for impairment may no
longer exist or may have decreased which the recoverable amount must be
estimated.
3.10 Intangible assets
Intangible assets with definite life consist of right and license for other operations
which are stated at cost less accumulated amortization.
Amortization is calculated by reference to their costs on the straight-line method,
based on the estimated useful lives of the assets over the period of 5 - 10 years.
Intangible asset with indefinite life consists of right for use of trademarks is stated at
cost, net of allowance for impairment (if any) which tested for impairment annually
and allowance for impairment (if any) will be made and recorded as expense in
the statement of profit or loss and other comprehensive income.
The Group and Company test for impairment annually and allowance for impairment
has to be made (if any). The Group and the Company engages an independent
appraiser to determine the fair value of the right to use the trademarks in accordance
with the Notification of the Stock Exchange Commission dated April 30, 2004
regarding the opinion for accounting treatment for intangible assets by using the
Discounted Cash Flow Approach.
3.11 Employee benefit obligation
Employee benefit obligation is the provision for benefit obligation for employees who
are entitled to receive it upon retirement under the Thai Labor Protection Act. The
provision is assessed by an independent actuary and based on actuarial assumptions
using Projected Unit Credit Method to determine the present value of cash flows of
employee benefit to be paid in the future. Under this method, the determination is
based on actuarial calculations which include the employee’s salaries, turnover rate,
mortality rate, years of service, discount rate and compensation increase.
3.12 Foreign currency transactions
3.12.1 Transactions denominated in foreign currencies are translated into Baht at rates
of exchange prevailing at the transaction dates. All balances of monetary assets
and liabilities in foreign currencies and forward exchange contracts at the end of
reporting period are converted into Baht at the reference exchange rates
established by the Bank of Thailand on that date.
Gains or losses on foreign exchange rate are recognized as an income or
expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
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- 10 3.12.2 The Group and Company enter into forward exchange contracts in asset and
liability management activities to control exposure of the fluctuation in foreign
exchange rates.
Gains or losses on contracts designated as hedges of existing assets and
liabilities are recognized as an income or expense in the statement of profit or
loss and other comprehensive income.
Premium or discount on forward exchange contracts are deferred and
amortized over the lives of the related contracts as an income or expense in
the statement of profit or loss and other comprehensive income.
3.13 Revenue recognition
Revenue from sales is recognized when the Group and the Company have
transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods.
Revenue from services is recognized when service is rendered.
Interest income and rental income are recognized as income on an accrual basis.
Dividend income is recognized as income when dividend is declared.
Other income is recognized as income on an accrual basis.
3.14 Lease agreement
Operating lease
Lease in which substantially all the risk and reward of ownership of assets remains with
the lessor is accounted for as operating lease. Rentals applicable to such operating lease
are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income over the
lease term.
Finance lease
Lease in which substantially all the risk and reward of ownership, other than legal
title is transferred to the Group and Company are accounted for as a finance lease.
The Group and the Company capitalized the leased asset at the lower of estimated
present value of the underlying lease payments or at the fair value of the leased asset
at the contractual date. The leased asset is depreciated using the straight-line method
over their estimated useful lives. Interest or financial charge is calculated by the
effective interest rate method over the term of contract. Interest or financial charge
and depreciation are recognized as expenses in the statement of profit or loss and
other comprehensive income.
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- 11 3.15 Provident Fund
The contribution for employee provident fund is recorded as expense when incurred.
3.16 Taxation
Income tax expense comprises the sum amount of current tax in respect of the current
year and deferred tax.
3.16.1 Current income tax
Current income tax represents tax currently payable which is based on
taxable profit for the period. Taxable profit differs from profit as reported in
the statement of profit or loss and other comprehensive income because it
excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other
periods and it further excludes items that are never taxable or deductible. The
Group’s and Company’s current income tax is calculated using tax rates that
have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.
Foreign subsidiary applied the tax rate of each country for calculating
income tax expense and deferred income tax.
3.16.2 Deferred tax
Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying
amounts of assets and liabilities in the financial statements and the
corresponding tax bases used in the computation of taxable profit (tax base).
Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary
differences, and deferred tax assets are generally recognized for temporary
differences to the extent that it is probable that taxable profits will be
available against which those temporary differences can be utilized.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each of the end of
reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that
sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to
be recovered. Any such reduction shall be reversed to the extent that it
becomes probable that sufficient taxable profit will be available.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are
expected to apply in the period in which the asset is recognized or the
liability is settled, based on tax rates that have been enacted or substantively
enacted at the end of reporting period.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally
enforceable right to set off the current tax asset against current tax liabilities
and the Group and the Company intend to settle such current tax liability and
asset on a net basis or intends to recognize the asset and settle the liability
simultaneously.

Annual Report 2016

205

- 12 3.17 Basic earnings per share
Basic earnings per share are computed by dividing net profit for the year by the
weighted average number of ordinary shares outstanding at the end of the reporting
period. In case of a capital increase, the number of shares is weighted average
according to time of registration of issued and paid-up share capital.
3.18 Fair value measurements
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer
a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement
date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using
another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the
Group and the Company take into account the characteristics of the asset or liability
if market participants would take those characteristics into account when pricing the
asset or liability at the measurement date. The fair value for measurement and/or
disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such
a basis, except for leasing transactions that are within the scope of TAS 17 (Revised
2015), and measurements that have some similarities to fair value but are not fair
value, such as net realizable value in TAS 2 (Revised 2015) or value in use in TAS
36 (Revised 2015).
In addition, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the
degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the
significance of the inputs to the fair value measurement in its entirely, which are
described as follows:
-

Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

-

Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1,
which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

-

Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

3.19 Accounting estimated and source of estimation uncertainty
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting
Standards also requires the management of the Group and the Company to exercise
judgments in order to determine the accounting policies, estimates and assumptions
that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of
revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based
on management’s reasonable consideration of current events, actual results may differ
from these estimates.
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SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

4.1

Cash and cash equivalents
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Cash and cash equivalents as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Cash on hand
733,700
Bank deposits in savings and
current accounts
2,475,585,415
Cheque on hand
15,530,661
Time deposits with maturity
not more than 3 months
(interest rates 1.41% - 3.00% p.a.) 3,600,002,016
6,091,851,792

4.2

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

479,991

435,199

230,000

2,361,266,912
-

2,383,939,048
15,200,700

2,278,122,735
-

2,300,002,016
4,661,748,919

3,600,002,016
5,999,576,963

2,300,002,016
4,578,354,751

Non-cash transactions are as follows:
Purchases of property, plant and equipment for the years ended December 31, are as
follows:

Payables-Assets acquisition
brought forward
Add Purchases of fixed assets
Less Purchases of fixed assets
under finance lease
agreements
Less Cash payments
Less Payable - Assets
acquisition of disposal
subsidiaries
Payables - Assets acquisition
carried forward
Liabilities under finance lease
agreements (including current
portion)
Balance brought forward
Add Purchases of fixed assets
under finance lease
agreements
Less Cash payments
Less Liabilities under finance
lease agreements of
disposal subsidiaries
Balance carried forward

Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

55,436,739
268,433,624

11,706,527
389,341,464

55,434,651
259,095,252

11,656,367
378,823,284

(5,270,415)
(308,829,065)

(9,625,000)
(335,963,557)

(888,235)
(303,873,801)

(4,045,000)
(331,000,000)

-

(22,695)

-

-

9,770,883

55,436,739

9,767,867

55,434,651

14,954,585

13,844,653

7,916,349

9,337,982

5,270,415
(6,033,469)

9,625,000
(7,223,271)

888,235
(2,621,545)

4,045,000
(5,466,633)

14,191,531

(1,291,797)
14,954,585

6,183,039

7,916,349
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TEMPORARY INVESTMENTS

Temporary investments as at December 31, consist of the following:
Maturity
Date
2016
2015
Temporary investments

Maturity date over
3 but less than 12 months
Maturity
Date
2016
2015

Temporary investments

6.

Interest rate
(per annum)
2016
2015
%
%

28 Apr 2017

-

0.87 - 1.50

0.87 - 2.25

Interest rate
(per annum)
2016
2015
%
%
1.40

-

Unit : Baht
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

252,242,235

164,161,392

Separate
Financial Statements
2016
2015
100,000,000

-

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

6.1

Trade and other receivables as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Trade receivables
Other receivables
Prepaid expenses
Accrued income
Advance payments

6.2

736,895,612
31,361,929
42,046,922
8,093,367
1,230,130
819,627,960

665,915,747
8,035,603
38,185,032
9,579,592
288,155
722,004,129

Number of trade receivables

476

Other companies
Current
688,383,926
Overdue
Less than or up to 3 months
55,302,166
More than 3 months up to 6 months
604,892
More than 6 months up to 12 months 2,892,138
More than 12 months
27,309,675
774,492,797
Related companies
Current
Less Allowance for doubtful
accounts
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672,805,612
32,211,918
38,200,326
7,659,862
1,077,511
751,955,229

603,831,621
9,231,932
34,084,665
8,568,949
179,182
655,896,349

Trade receivables as at December 31, are classified by aging as follows:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

208

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

212,198
212,198
774,704,995

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

421

183

167

613,223,746

625,760,727

552,186,345

58,869,517
75,800
6,711,891
22,279,844
701,160,798

54,652,370
2,814,635
26,501,864
709,729,596

58,452,600
6,640,500
21,057,654
638,337,099

189,548
189,548
701,350,346

709,729,596

638,337,099

(37,809,383) (35,434,599) (36,923,984)
736,895,612 665,915,747 672,805,612

(34,505,478)
603,831,621
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INVENTORIES

Inventories as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Finished products
Work in process
Raw materials
Supplies
Goods in transit
Less Allowance for diminution
in value of inventories

209
Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

760,565,256
56,709,078
607,071,588
53,873,037
200,931,187
1,679,150,146

552,656,006
30,079,811
767,707,206
54,477,146
140,513,024
1,545,433,193

727,879,494
21,948,751
602,979,700
45,943,760
196,571,444
1,595,323,149

518,203,318
16,106,873
763,703,250
47,621,494
140,513,025
1,486,147,960

(860,594)
1,678,289,552

(777,862)
1,544,655,331

(860,594)
1,594,462,555

(777,862)
1,485,370,098

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the consolidated financial
statements for the years ended December 31, 2016 and 2015 are Baht 9,026.50 million and
Baht 10,343.43 million, respectively.
Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the separate financial
statements for the years ended December 31, 2016 and 2015 are Baht 8,764.50 million and
Baht 10,071.79 million, respectively.
For the year ended December 31, 2016 and 2015, cost of inventories of the Company and its
subsidiaries recognized loss on diminution in value of inventories of Baht 0.08 million and
reversal of allowance for diminution of Baht 5.03 million, respectively, as cost of the sales of
goods in the consolidated financial statements.
For the year ended December 31, 2016 and 2015, cost of inventories of the Company
recognized loss on diminution in value of inventories of Baht 0.08 million and reversal of
allowance for diminution of Baht 3.45 million, respectively, as cost of the sales of goods in
the separate financial statements.
As at December 31, 2016 and 2015, the Company has obligations for delivery of fertilizer to
the holders of the fertilizer notes which have been issued by the Company to its customers of
Baht 218.31 million and Baht 172.15 million, respectively (see Note 16).
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INVESTMENT PROPERTIES

Investment properties are as follows:
Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2016

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2016

Balances as at
January 1,
2016

Increases

Decreases

300,612,697
6,477,445
307,090,142

1,165,290
1,165,290

(269,727,147)
(269,727,147)

32,050,840
6,477,445
38,528,285

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

(6,477,444)
(6,477,444)

Less Allowance for impairment
Investment properties

(24,802,417)
275,810,281

-

21,400,000

(3,402,417)
28,648,424

Fair value

637,418,075

Cost
Land
Buildings
Total cost
Accumulated depreciation
Buildings
Total accumulated depreciation

83,384,593

As at December 31, 2015

Unit : Baht
Assets of Balances as at
disposal
December 31,
subsidiaries
2015

Balances as at
January 1,
2015

Increases

Decreases

303,016,197
6,477,445
309,493,642

-

-

(2,403,500)
(2,403,500)

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

-

Less Allowance for impairment
Investment properties

(25,205,917)
277,810,281

-

-

Fair value

649,868,000

Cost
Land
Buildings
Total cost
Accumulated depreciation
Buildings
Total accumulated depreciation

Depreciation for the year ended December 31,
2016
2015
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403,500

300,612,697
6,477,445
307,090,142
(6,477,444)
(6,477,444)
(24,802,417)
275,810,281
637,418,075
-

- 17 Separate Financial Statements
As at December 31, 2016

Cost
Land
Buildings
Total cost
Accumulated depreciation
Buildings
Total accumulated depreciation

Balances as at
January 1,
2016
300,612,697
6,477,445
307,090,142

Increases

Decreases

1,165,290 (269,727,147)
1,165,290 (269,727,147)

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2016
32,050,840
6,477,445
38,528,285

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

(6,477,444)
(6,477,444)

Less Allowance for impairment
Investment properties

(24,802,417)
275,810,281

-

21,400,000

(3,402,417)
28,648,424

Fair value

637,418,075

83,384,593

As at December 31, 2015

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2015

Balances as at
January 1,
2015

Increases

Decreases

300,612,697
6,477,445
307,090,142

-

-

(6,477,444)
(6,477,444)

-

-

(6,477,444)
(6,477,444)

Less Allowance for impairment
Investment properties

(24,802,417)
275,810,281

-

-

(24,802,417)
275,810,281

Fair value

647,683,000

Cost
Land
Buildings
Total cost
Accumulated depreciation
Buildings
Total accumulated depreciation

Depreciation for the year ended December 31,
2016
2015

300,612,697
6,477,445
307,090,142

637,418,075
-

As at December 31, 2016 and 2015, the Company’s investment properties in amounting
of Baht 28.65 million and Baht 275.81 million, respectively, represent land and buildings
received from debt settlement and purchased by the Company.
During 2016, the Company redeemed investment properties of Baht 248.60 million from
the financial institute and sold them to the third party. The Company received fully
repayment for sales of such land on October 2016.
As at December 31, 2015, investment properties - non-operating land which has net book
value of Baht 248.60 million is used as collateral with financial institute for credit
facilities (see Note 14).
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Property, plant and equipment consist of the following:
Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2016
Unit : Baht
Balances as at

Increases

Decreases

January 1,

Transfer in/

Balances as at

(out)

December 31,

2016

2016

Cost
Land
Land improvements

293,349,876

-

-

81,043,468

-

-

Buildings

1,655,545,164

Machinery and equipment

1,905,121,081

7,619,711

-

293,349,876

154,956

81,198,424

(245,000)

93,594,571

1,748,894,735

(32,506,540)

75,406,935

1,955,641,187

Furniture and office equipment

266,085,753

5,485,428

(9,189,538)

14,083,580

276,465,223

Vehicles

165,217,039

15,046,680

(11,382,943)

-

168,880,776

4,366,362,381

28,151,819

(53,324,021)

183,240,042

-

-

(75,182,186)

-

(1,316,105,652)

Total cost

4,524,430,221

Accumulated depreciation
Land improvements

(72,444,169)

(2,738,017)

Buildings

(1,268,642,592)

(47,708,059)

244,999

Machinery and equipment

(1,520,970,938)

(68,406,731)

32,366,533

-

(1,557,011,136)

(216,311,317)

(13,279,426)

9,189,537

-

(220,401,206)

(105,441,147)

(16,903,755)

11,011,827

-

(111,333,075)

(3,183,810,163) (149,035,988)

52,812,896

-

(3,280,033,255)

Furniture and office equipment
Vehicles
Total accumulated depreciation
Building under construction and
equipment under installation
Machinery in transit
Property, plant and equipment
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268,849,403

233,408,181

-

(131,834,481)

370,423,103

45,826,974

6,873,623

-

(51,405,561)

1,295,036

1,497,228,595

1,616,115,105

- 19 Consolidated Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2015
Unit : Baht
Balances as at

Increases

Decreases

January 1,

Transfer in/

Assets of

Balances as at

(out)

disposal

December 31,

subsidiaries

2015

2015
Cost
Land
Land improvements

413,509,915

-

-

-

(120,160,039)

293,349,876

81,272,321

-

-

481,953

(710,806)

81,043,468

Buildings

1,670,582,840

-

(1,639,785)

21,217,813

(34,615,704)

1,655,545,164

Machinery and equipment

1,932,356,241

6,141,336

(43,247,736)

37,140,058

(27,268,818)

1,905,121,081

Furniture and office equipment

280,078,649

5,729,070

(7,155,128)

8,869,060

(21,435,898)

266,085,753

Vehicles

188,198,235

19,117,620

(13,893,269)

-

(28,205,547)

165,217,039

4,565,998,201

30,988,026

(65,935,918)

67,708,884

(232,396,812)

4,366,362,381

(69,541,261)

(3,580,564)

-

-

Buildings

(1,237,706,837)

(55,076,008)

1,639,784

Machinery and equipment

(1,521,175,852)

(68,271,917)

43,057,810

Furniture and office equipment

(224,082,366)

(16,596,393)

7,146,359

Vehicles

(120,096,778)

(18,516,880)

11,486,056

Total accumulated depreciation (3,172,603,094) (162,041,762)

63,330,009

-

Total cost
Accumulated depreciation
Land improvements

677,656

(72,444,169)

-

22,500,469

(1,268,642,592)

-

25,419,021

(1,520,970,938)

-

17,221,083

(216,311,317)

-

21,686,455

(105,441,147)

87,504,684

(3,183,810,163)

Building under construction and
equipment under installation
Machinery in transit
Property, plant and equipment

16,266,706

304,640,017

-

(52,057,320)

-

268,849,403

7,765,117

53,713,421

-

(15,651,564)

-

45,826,974

1,417,426,930

1,497,228,595

Depreciation for the years ended December 31,
2016

149,035,988

2015

162,041,762

Gross carrying amount of property, plant and equipment which
are fully depreciated and still in use as at December 31,
2016

2,356,157,554

2015

2,309,515,318
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- 20 Separate Financial Statements
As at December 31, 2016
Unit : Baht
Balances as at

Increases

Decreases

January 1,

Transfer in/

Balances as at

(out)

December 31,

2016

2016

Cost
Land
Land improvements

271,793,489

-

73,035,449

-

Buildings

1,460,091,295

-

Machinery and equipment

-

-

271,793,489

-

73,035,449

(245,000)

91,539,455

1,551,385,750

1,804,455,290

7,340,164

(32,304,641)

73,710,573

1,853,201,386

Furniture and office equipment

251,948,184

5,144,386

(7,643,134)

14,083,580

263,533,016

Vehicles

112,568,332

10,664,500

(4,989,980)

-

118,242,852

3,973,892,039

23,149,050

(45,182,755)

179,333,608

(66,789,570)

(2,222,413)

-

-

Buildings

(1,092,403,076)

(43,763,322)

244,999

-

(1,135,921,399)

Machinery and equipment

(1,432,572,580)

(66,822,002)

32,174,044

-

(1,467,220,538)

(203,924,539)

(12,580,787)

7,643,133

-

(208,862,193)

(68,067,736)

(12,197,508)

4,618,873

-

(75,646,371)

(2,863,757,501) (137,586,032)

44,681,049

-

(2,956,662,484)

Total cost

4,131,191,942

Accumulated depreciation
Land improvements

Furniture and office equipment
Vehicles
Total accumulated depreciation

(69,011,983)

Building under construction and
equipment under installation
Machinery in transit
Property, plant and equipment
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267,087,464

229,072,579

-

(127,928,047)

368,231,996

45,826,974

6,873,623

-

(51,405,561)

1,295,036

1,423,048,976

1,544,056,490

- 21 Separate Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2015
Unit : Baht
Balances as at

Increases

Decreases

January 1,

Transfer in/

Balances as at

(out)

December 31,

2015

2015

Cost
Land
Land improvements

271,793,489

-

-

-

271,793,489

73,035,449

-

-

-

73,035,449

Buildings

1,440,821,851

Machinery and equipment

1,804,303,078

5,785,185

(1,639,785)

20,909,229

1,460,091,295

(42,447,236)

36,814,263

1,804,455,290

Furniture and office equipment

245,153,385

5,090,826

(6,901,413)

8,605,386

251,948,184

Vehicles

110,798,119

11,977,375

(10,207,162)

-

112,568,332

3,945,905,371

22,853,386

(61,195,596)

66,328,878

(63,734,179)

(3,055,391)

-

-

Buildings

(1,045,855,727)

(48,187,133)

1,639,784

-

(1,092,403,076)

Machinery and equipment

(1,409,125,403)

(65,704,526)

42,257,349

-

(1,432,572,580)

(195,586,266)

(15,231,687)

6,893,414

-

(203,924,539)

(62,872,741)

(13,008,256)

7,813,261

-

(68,067,736)

(2,777,174,316) (145,186,993)

58,603,808

-

(2,863,757,501)

Total cost

3,973,892,039

Accumulated depreciation
Land improvements

Furniture and office equipment
Vehicles
Total accumulated depreciation

(66,789,570)

Building under construction and
equipment under installation
Machinery in transit
Property, plant and equipment

15,508,301

302,256,477

-

(50,677,314)

267,087,464

7,765,117

53,713,421

-

(15,651,564)

45,826,974

1,192,004,473

1,423,048,976

Depreciation for the years ended December 31,
2016

137,586,032

2015

145,186,993

Gross carrying amount of property, plant and equipment which
are fully depreciated and still in use as at December 31,
2016

2,117,978,563

2015

2,072,035,415
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- 22 As at December 31, 2016 and 2015, the Company used lands, land improvements, buildings
and its improvements as collateral with a financial institute for guarantee credit facilities
which have total net book values of Baht 549.38 million and Baht 748.84 million,
respectively. (see Note 14)
As at December 31, 2016 and 2015, land, buildings and its improvements of a subsidiary
are used as collateral with a financial institute for guarantee credit facilities, which has
total net book values of Baht 27.69 million and Baht 30.76 million, respectively.
As at December 31, leased assets included above, where the Company and its subsidiaries
are lessee under finance leases, comprise vehicles and office equipment are as follows:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Cost - assets under finance lease agreement
Less Accumulated depreciation
Net book value

10.

27,620,331
28,043,840
(9,899,494) (10,085,045)
17,720,837
17,958,795

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015
11,343,667
(4,542,492)
6,801,175

11,043,236
(2,875,951)
8,167,285

LEASEHOLD RIGHT

Leasehold right as at December 31, consist of the following:
As at December 31, 2016
Unit : Baht
Consolidated Financial Statement
Balance as at
Increases
Decreases
Balance as at
January 1,
December 31,
2016
2016
Cost
Leasehold right for land
Total Cost

-

Accumulated amortization
Leasehold right for land
Total Accumulated amortization
Leasehold right

-

Amortization for the years ended December 31,
2016

93,586,539
93,586,539
(242,494)
(242,494)

-

93,586,539
93,586,539

-

(242,494)
(242,494)
93,344,045

242,494

As at November 17, 2016, TCCC Myanmar Limited entered into the land leasehold
agreement with a local supplier in the republic of the union of Myanmar, for its operating
premise, in amounting to USD 2.49 million or equivalent to Baht 93.58 million. Such
leasehold right will be expired on June 4, 2064.
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INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets consist of the following:

217

Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2016

Right for use of trademarks - net

Unit : Baht
Balance
as at
December 31,
2016

Balance
as at
January 1,
2016

Increase

Total

Amortization

545,900,757

-

545,900,757

-

545,900,757

545,900,757

-

545,900,757

-

545,900,757

Amortization

Asset of
Disposal
Subsidiaries

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,
2015

As at December 31, 2015

Right for use of trademarks - net
Other licenses - net

Balances
as at
January 1,
2015

Increase

Total

545,900,757
602,841

-

545,900,757
602,841

(120,000)

(482,841)

545,900,757
-

546,503,598

-

546,503,598

(120,000)

(482,841)

545,900,757

Amortization for the years ended December 31,
2016

-

2015

120,000

Separate Financial Statements
As at December 31, 2016
Unit : Baht
Balance
as at
December 31,
2016

Balance
as at
January 1,
2016

Increase

Total

545,900,757

-

545,900,757

545,900,757

545,900,757

-

545,900,757

545,900,757

Balances
as at
January 1,
2015

Increase

Total

Amortization

545,900,757
120,000

-

545,900,757
120,000

(120,000)

545,900,757
-

546,020,757

-

546,020,757

(120,000)

545,900,757

Right for use of trademarks - net

As at December 31, 2015

Right for use of trademarks - net
Other licenses - net

Amortization for the years ended December 31,
2016
2015

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,
2015

120,000
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- 24 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 April 30, 2004 regarding the opinion for accounting
treatment for intangible assets. According to the reports of the independent appraiser
dated January 5, 2017, and January 11, 2016, the appraisal values of the fair value of such
right as at December 30, 2016 and December 30, 2015, respectively, by using the
Discounted Cash Flow Approach are higher than the carrying values.
For the year ended December 31, 2016, sale under these trademarks were approximately
98% of the Company’s total revenue from sales (for the year ended December 31, 2015:
approximately 99%).
12.

DEFERRED INCOME TAX AND INCOME TAX EXPENSE

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right
to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax
assets and liabilities relate to income taxes issued by the same taxation authority. The
following amounts, determined after appropriate offsetting, are shown in the consolidated
and separate statements of financial position as at December 31, as follows:
Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

41,027,836

47,257,247

35,678,908

41,670,142

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

Movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, are as
follows:
Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2016
Balances
as at
January 1,
2016
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in
value of inventories
Provision for sale promotions
Allowance for impairment of
investment properties
Employee benefit obligation
Total deferred tax assets

218

7,086,920

474,957

-

-

7,561,877

182,594
8,635,522

(10,476)
278,914

-

-

172,118
8,914,436

4,960,483
26,391,728

(4,280,000)
(2,669,996)

-

(22,810)

680,483
23,698,922

47,257,247

(6,206,601)

-

(22,810)

41,027,836

-

-

-

7,428,428

-

-

-

109,180,151

-

-

-

116,608,579

Gain on fair value adjustment from investment in
a subsidiary to an associate
7,428,428
Accumulated amortization right for use of trademarks
109,180,151
Total deferred tax liabilities
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Unit : Baht
Recognized in profit or loss Recognized in
Balances
Continuing Discontinued
Other
as at
operations
operations Comprehensive December 31,
Income (loss)
2016

116,608,579

- 25 Consolidated Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2015
Balances
as at
January 1,
2015
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in
value of inventories
Provision for sale promotions
Allowance for impairment of
investment properties
Employee benefit obligation
Total deferred tax assets
Gain on fair value adjustment
from investment in a
subsidiary to an associate
Accumulated amortization right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities

Recognized in profit or loss Recognized in
Continuing Discontinued
Other
operations
operations Comprehensive
Income (loss)

Amount of
Disposal
subsidiaries

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,
2015

16,671,454

115,641

(724,474)

-

(8,975,701)

7,086,920

2,203,444
6,141,691

(819,431)
2,493,831

(315,126)
-

-

(886,293)
-

182,594
8,635,522

5,041,183
33,937,586
63,995,358

(179,746)
1,610,295

46,210
(993,390)

(80,700)
(6,868,958)
(16,811,652)

4,960,483
26,391,728
47,257,247

-

7,428,428

-

-

-

7,428,428

7,428,428

-

-

-

109,180,151
116,608,579

109,180,151
109,180,151

(543,364)
(543,364)

Separate Financial Statements
As at December 31, 2016
Balances
as at
January 1,
2016
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for sale promotions
Allowance for impairment of investment properties
Employee benefit obligation
Total deferred tax assets
Accumulated amortization - right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities

Recognized in Recognized in
profit or loss
Other
Continuing Comprehensive
operations
Income (loss)

6,901,096
182,594
8,635,522
4,960,483
20,990,447
41,670,142

483,701
(10,476)
278,914
(4,280,000)
(2,291,521)
(5,819,382)

109,180,151
109,180,151

-

(171,852)
(171,852)
-

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,
2016
7,384,797
172,118
8,914,436
680,483
18,527,074
35,678,908
109,180,151
109,180,151

As at December 31, 2015
Balances
as at
January 1,
2015

Recognized in Recognized in
profit or loss
Other
Continuing Comprehensive
operations
Income (loss)

Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for sale promotions
Allowance for impairment of investment in subsidiaries
Allowance for impairment of investment properties
Employee benefit obligation
Total deferred tax assets

6,768,282
1,002,025
6,141,691
7,000,000
4,960,483
21,468,969
47,341,450

132,814
(819,431)
2,493,831
(7,000,000)
(62,808)
(5,255,594)

Accumulated amortization - right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities

109,180,151
109,180,151

-

(415,714)
(415,714)
-

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,
2015
6,901,096
182,594
8,635,522
4,960,483
20,990,447
41,670,142
109,180,151
109,180,151
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- 26 According to the Royal Decree No. 557 B.E. 2557 issued under the Revenue Code
regarding the corporate income tax rate reduction effective on November 11, 2014, the
corporate income tax rates were 20% of net profit for accounting period which begins on
or after January 1, 2015 but not later than December 31, 2015.
According to the Revenue Code Amendment Act No. 42 B.E. 2559 which is effective
from March 5, 2016 onwards, the corporate increase tax is reduced from 30 % to 20% of
net profit for accounting period beginning on or after January 1, 2016 onwards.
The Group and the Company have applied the tax rate of 20% for calculating income tax
expense and deferred income tax for the years ended December 31, 2016 and 2015.
Foreign subsidiary applied the tax rate of each country for calculating income tax
expense and deferred income tax for the year ended December 31, 2016 (For the year
ended December 31, 2015 : Nil).
Income tax expense for the year ended December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Continuing operations
Current tax expense
in respect of the current period
568,182,388
Deferred taxes relating to the origination
and reversal of temporary differences
6,206,601
Income tax expense
574,388,989
Discontinued operations
Current tax expense
in respect of the current period
Deferred taxes relating to origination
and reversal of temporary differences
Income tax expense
Tax income (income tax expenses)
relating to the origination and
reversal of temporary differences
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357,688,310

559,954,751

347,774,795

5,818,133
363,506,443

5,819,382
565,774,133

5,255,594
353,030,389

-

6,961,806

-

-

-

993,390
7,955,196

-

-

565,774,133

353,030,389

574,388,989

Income tax relating to the components
of other comprehensive income (loss)
Deferred tax relating to actuarial gains (loss)
Continuing operations

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

(22,810)

371,461,639

(543,364)

(171,852)

(415,714)

- 27 The income tax expense for the years ended December 31, can be reconciled to the
accounting profit as follows:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

%
98.28

%
97.92

%
97.96

-

-

-

-

-

-

Continuing operations
Profit before income tax expense
- income tax exemption business
51,210,951
51,210,951
- non-income tax exemption business 2,890,435,981 1,705,898,005 2,859,225,969 1,775,010,494
Total profit before income tax expense 2,890,435,981 1,757,108,956 2,859,225,969 1,826,221,445
Income tax calculated at 20%
578,087,196
341,179,601
571,845,194
355,002,099
Effect of transactions that are not
taxable income and expenses
(3,698,207)
22,326,842
(6,071,061)
(1,971,710)
Income tax expense per the statement
of profit or loss and other
comprehensive income
574,388,989
363,506,443
565,774,133
353,030,389
Tax income (income tax expenses)
relating to the origination and reversal
of temporary differences
(6,206,601)
(5,818,133)
(5,819,382)
(5,255,594)
Income tax per income tax return form
568,182,388
357,688,310
559,954,751
347,774,795
Effective tax rate
Discontinued operations
Profit before income tax expense
- non-income tax exemption business
Income tax calculated at 20%
Effect of transactions that are not
taxable income and expenses
Income tax expense per the statement
of profit or loss and other
comprehensive income

-

%
104.48

39,783,784
7,956,757
(1,561)
7,955,196
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- 28 13.

DISCONTINUED OPERATIONS AND SALE OF INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

On March 17, 2015, the Company entered into the Share Purchase Agreement with two
companies to sell shares of three subsidiaries, consisting of 457,470 shares of MC
Industrial Chemical Company Limited, 255,000 shares of MC Plastics Company Limited
and 255,000 shares of MC Solvents Company Limited. The Company completely
transferred the shares on April 1, 2015 (see Note 2.5).
Selling shares in the subsidiaries caused the Company to lose the significant business
segments consist of industrial chemical, dyestuff textile, plastics and solvents and also
resulted to lose control of the indirect holding in Central Pacific (Thailand) Corporation
Limited, a subsidiary operated on warehouse rental business. Therefore, the Company has
classified such sale of shares in the subsidiaries as discontinued operations in accordance
with Thai Financial Reporting Standard No. 5 (Revised 2014) “Non-current Assets Held
for Sale and Discontinued Operations”.
The Company engaged a financial advisor company to assess the fair value of the shares
in subsidiaries by using the Discounted Cash Flow Approach and the Company
determined the selling price from such fair value. These fair value measurements are
categorized into Level 2 in accordance with the Thai Financial Reporting Standard No. 13
“Fair Value Measurement”.
The Company recognized gain on fair value of investment in Central Pacific (Thailand)
Corporation Limited which was the former subsidiary to be an associated company in
accordance with Thai Financial Reporting Standard No. 10 “Consolidated Financial
Statements” amounting to Baht 68.68 million in the consolidated statement of profit or
loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015. The fair
value measurement is categorized into Level 3 in accordance with the Thai Financial
reporting Standard No. 13 “Fair Value Measurement”.
Additionally, the Company recorded reversal of allowance for impairment of investment
of Baht 35.00 million as a part of administrative expenses in the separate statement of
profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015
because the Company considered its net realizable value is higher than its carrying value.
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- 29 Consolidated Financial Statements
The operating results of disposal subsidiaries which are presented as discontinued operations
and the financial position of disposal subsidiaries as at April 1, 2015 are as follows:
DISCONTINUED OPERATIONS OF DISPOSAL SUBSIDIARIES

For the year
ended
December 31,
2015
Baht

Revenues from sales
Revenues from services
Costs of the sales of goods
Costs of the rendering of services
Gross profit
Other income
Profit before expenses
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit before finance costs and income tax expense
Finance costs
Share of profit from investment in an associate
Profit before income tax expense
Income tax expense
Profit for the period from discontinued operations
Loss on the measurement to fair value less costs to sell
Loss for the period from discontinued operations
Actuarial loss - net of income tax
Total comprehensive loss for the period
from discontinued operations

1,497,888,579
2,792,584
(1,386,407,984)
(1,635,127)
112,638,052
5,752,335
118,390,387
(53,751,043)
(14,070,749)
(67,821,792)
50,568,595
(10,997,602)
212,791
39,783,784
(7,955,196)
31,828,588
(34,319,495)
(2,490,907)
(2,490,907)
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OF DISPOSAL SUBSIDIARIES

As at April 1,
2015
Baht

ASSETS

Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Investment in an associate
Property, plant and equipment
Investment properties
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total assets
Loss on the measurement to fair value less costs to sell
Total assets of disposal subsidiaries

394,640,802
1,360,149,818
459,133,430
10,057,721
7,437,330
144,892,128
2,000,000
441,371
16,811,652
4,865,325
2,400,429,577
(34,319,495)
2,366,110,082

LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions
Trade and other payables
Current portion of liabilities under finance lease agreements
Current income tax payable
Other current liabilities
Liabilities under finance lease agreements
Employee benefit obligations
Total liabilities of disposal subsidiaries
Net assets of disposal subsidiaries

1,066,788,411
671,437,347
560,437
11,079,417
17,146,516
731,360
35,112,424
1,802,855,912
563,254,170

Separate Financial Statements

Investments in disposal subsidiaries as at April 1, 2015 consist of the following:
Unit : Baht
Company Name

Type of

Relationship

business

Paid-up
capital

Ownership %
Direct

Cost

Indirect

DISPOSAL SUBSIDIARIES
MC Industrial Chemical Company Limited

Importer and Distributor

Shareholding

200,000,000

22.87

51.00

55,429,067

MC Plastics Company Limited

Importer and Distributor

Shareholding

50,000,000

51.00

51.00

25,500,000

MC Solvents Company Limited

Importer and Distributor

Shareholding

50,000,000

51.00

51.00

25,500,000
106,429,067

SUBSIDIARY THAT LOSE CONTROL OF THE INDIRECT HOLDING
Central Pacific (Thailand) Corporation Limited

Leased out warehouse

Shareholding

200,000,000

49.00

74.50

98,000,000

Less Allowance for impairment of investment

(35,000,000)

Investments in subsidiaries

169,429,067

63,000,000
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- 31 Gain on sale of investments in subsidiaries and cash received from (paid for) sale of
investments in subsidiaries for the year ended December 31, 2015 consist of the following:
Consolidated
Financial
Statements
Cash received from sale of investments - net of selling expenses
Less Carrying amount of net assets of disposal subsidiaries
Net assets of disposal subsidiaries
Less Carrying amount of the remaining investment
in former subsidiary
Less Non-controlling interest of disposal subsidiaries
Less Increase in recognized assets and liabilities previously eliminated
Gain on sale of investments in subsidiaries

237,311,999

237,311,999

563,254,170

169,429,067

(66,463,738)
(257,543,933)
(1,934,500)
237,311,999
-

(63,000,000)
106,429,067
130,882,932

Consolidated
Financial
Statements
Cash received from sale of investments - net of selling expenses
Less Cash and cash equivalents of disposal subsidiaries
Cash received from (paid for) sale of investments

14.

Unit : Baht
Separate
Financial
Statements

237,311,999
(394,640,802)
(157,328,803)

Unit : Baht
Separate
Financial
Statements
237,311,999
237,311,999

BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions as at December 31,
consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Bank overdraft

10,842,549

22,392,413

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015
-

-

As at December 31, 2016 and 2015, a subsidiary entered bank overdraft from financial
institution with carried interest rate Minimum Overdraft Rate (MOR), which mortgaged by
land, buildings and its improvements (see Note 9).
As at December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries are granted credit
facilities which consisted of bank overdrafts, short-term borrowings and long-term
borrowings including letters of credit, trust receipts, promissory notes, bills discounted and
letters of bank guarantee.
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- 32 Amount of total unused credit facilities of the Company and its subsidiaries as at December
31, are as follow:

Currency
Credit facilities*
Credit facility for forward
exchange contracts

Unit : Million Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Baht
USD

12,039
30

12,339
30

11,821
30

12,121
30

Baht
USD

2,710
175

3,010
175

2,690
167

2,990
167

* The Company has been allowed by certain financial institutions to have forward exchange contracts for letters of credit and trust
receipts granted under such credit.

Secured credit facilities are guaranteed by investment properties - non-operating land, and
land and buildings (see Notes 8 and 9).
15.

TRADE AND OTHER PAYABLES

Trade and other payables as of December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Advance received from customers
(see Note 16)
Deferred sales (see Note 16)

16.

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

371,543,949
59,477,343
237,222,258

320,411,347
110,421,923
180,941,625

351,371,292
58,563,559
207,995,143

307,787,202
109,494,878
151,417,130

80,739,667
137,567,255
886,550,472

88,840,458
83,307,089
783,922,442

80,739,667
137,567,255
836,236,916

88,840,458
83,307,089
740,846,757

DEFERRED SALES AND ADVANCE RECEIVED FROM CUSTOMERS

Deferred sales and advance received from customers represent obligations that the
Company has to deliver fertilizer to the holders of the fertilizer notes which have been
issued by the Company to its customers.
Deferred sales represent the issued fertilizer notes which have not yet been delivered
fertilizer and not yet been received the payment. The Company has accounted for such
outstanding balance of the unpaid and undelivered fertilizer notes in trade receivables at the
same amount. However, in the business practice, the customers may cancel the undelivered
fertilizer notes which they have not paid for while the Company is unable to cancel the
undelivered fertilizer notes.
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- 33 While inventories as at December 31, 2016 and 2015, have obligations totaling
Baht 218.31 million (comprised deferred sales of Baht 137.57 million and advance received
from customers of Baht 80.74 million) and Baht 172.15 million (comprised deferred sales
of Baht 83.31 million and advance received from customers of Baht 88.84 million),
respectively, for delivery of fertilizer to the customers for the issued fertilizer notes but not
yet delivered by presenting as deferred sales and advance received from customers
(see Note 7).
17.

LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS

Liabilities under finance lease agreements as at December 31, consist of the following:
Consolidated Financial Statements
Minimum
lease payments
2016
2015
Not later than 1 year
Later than 1 year and not later than 5 years
Less Deferred interest
Present value of minimum lease payments

5,746,959
9,600,775
15,347,734
(1,156,203)
14,191,531

5,257,045
11,170,589
16,427,634
(1,473,049)
14,954,585

Presented in the statements of financial position as follows:
Current portion of liabilities under finance lease agreements
Liabilities under finance lease agreements
Separate Financial Statements
Minimum
lease payments
2016
2015
Not later than 1 year
Later than 1 year and not later than 5 years
Less Deferred interest
Present value of minimum lease payments

2,838,993
3,771,847
6,610,840
(427,801)
6,183,039

Presented in the statements of financial position as follows:
Current portion of liabilities under finance lease agreements
Liabilities under finance lease agreements

2,739,868
5,944,053
8,683,921
(767,572)
7,916,349

Unit : Baht
Present value of minimum
lease payments
2016
2015
5,120,122
9,071,409
14,191,531
14,191,531

4,565,704
10,388,881
14,954,585
14,954,585

2016

2015

5,120,122
9,071,409
14,191,531

4,565,704
10,388,881
14,954,585

Unit : Baht
Present value of minimum
lease payments
2016
2015
2,569,426
3,613,613
6,183,039
6,183,039

2,358,864
5,557,485
7,916,349
7,916,349

2016

2015

2,569,426
3,613,613
6,183,039

2,358,864
5,557,485
7,916,349
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- 34 18.

EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATION

The Company and its subsidiaries operate post-employment benefits obligation due upon
retirement under the Thai Labor Protection Act, which are considered as unfunded defined
benefit plans.
Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in
respect of the post-employment benefit obligation due upon retirement for the year ended
December 31, are as follows:

Continuing operations
Current service cost
Interest cost
Actuarial gains
Discontinuing operations
Current service cost
Interest cost

Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

3,290,832
3,153,669
(114,052)
6,330,449

10,389,018
3,770,221
(2,716,819)
11,442,420

1,485,166
2,392,088
(859,261)
3,017,993

8,501,138
2,852,767
(2,078,573)
9,275,332

6,330,449

683,133
315,552
998,685
12,441,105

3,017,993

9,275,332

Movements in employee benefit obligation for the years ended December 31, are as
follows:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Beginning employee benefit obligation
Current service cost
Interest cost
Actuarial gains
Benefit paid
Less Employee benefit obligation of
disposal subsidiaries
Ending employee benefit obligation

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

142,397,579
3,290,832
3,153,669
(114,052)
(22,432,560)

178,548,098
11,072,151
4,085,773
(2,716,819)
(13,479,200)

115,391,173
1,485,166
2,392,088
(859,261)
(17,972,940)

116,205,011
8,501,138
2,852,767
(2,078,573)
(10,089,170)

126,295,468

(35,112,424)
142,397,579

100,436,226

115,391,173

The principal actuarial assumptions used to calculate the employee benefit obligation as at
December 31, are as follows:
Consolidated and Separate
Financial Statements
2016
2015
(% p.a.)
(% p.a.)
Discount rate
Turnover rate
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Expected rate of salary increase
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2.82
0-5
Depend on rang of
employee age
5

3.25
0-5
Depend on rang of
employee age
6

- 35 The sensitivity analysis of the above actuarial assumptions impacted in present value of
the employee benefit obligation as at December 31, 2016 are as follows:

Discount rate
Discount rate, decrease of 1 percent
Discount rate, increase of 1 percent

19.

Unit : Million Baht
Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
9.26
(8.05)

7.52
(6.49)

Turnover rates
Turnover rates, decrease of 1 percent
Turnover rates, increase of 1 percent

5.23
(4.69)

4.41
(3.95)

Salary increasing rates
Salary growth rates, decrease of 1 percent
Salary growth rates, increase of 1 percent

(7.97)
8.97

(6.44)
7.29

PROVIDENT FUND

The Company and its subsidiaries have a contributory provident fund for those employees.
The contributions from employees are deducted from the monthly salaries, with the
Company matching the individual’s contributions. The provident fund has been registered
in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987).
For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company’s contribution and
subsidiaries’ contribution to provident fund which were recorded as expenses in the
consolidated financial statements for continuing operations in amounting of Baht 15.88
million and Baht 15.86 million, respectively.
For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company’s contribution to provident
fund which was recorded as expenses in the separate financial statements operations in
amounting of Baht 12.58 million and Baht 12.67 million, respectively.
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- 36 20.

OTHER INCOME

Other income for the year ended December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Gain on sale of investments in
subsidiaries
Gain on fair value recognition adjustment
from investment in subsidiary
to investment in an associate
Interest income
Rental income
Dividend income
Gain on sale of investment properties
Gain on sale of property, plant and
equipment
Gain on exchange rate-net
Others

21.

-

Unit : Baht

Separate
Financial Statements
2016
2015

-

-

130,882,932

62,424,265
5,639,994
276,233,462

68,678,400
64,456,840
5,833,473
-

59,541,452
18,972,609
10,837,500
276,233,462

60,376,956
19,502,794
17,616,471
-

4,990,851
23,038,899
26,150,437
398,477,908

3,149,757
110,425,156
21,437,471
273,981,097

1,942,576
23,135,930
21,901,283
412,564,812

2,426,637
108,665,375
19,567,337
359,038,502

EXPENSES BY NATURE

Expenses by nature for the year ended December 31, have been arrived at the following
significant expenses:
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Continuing operations
Changes in finished goods
and work in process
Cost of finished goods purchased
Raw materials used
Employee benefit expenses
Depreciation and amortization
Loss on diminution in value of
inventories (reversal)
Doubtful accounts (reversal)
Reversal of allowance for
impairment of investment
in subsidiaries
Discontinued operations
Changes in finished goods
and work in process
Cost of finished goods purchased
Raw materials used
Employee benefit expenses
Depreciation and amortization
Loss on diminution in value of
inventories (reversal)
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Consolidated
Financial Statements
2016
2015
(234,538,517)
258,936,974
8,239,469,971
525,467,074
149,278,483
82,732
2,374,784

160,515,440
248,626,045
9,232,472,901
470,200,472
160,141,093
(3,455,604)
(3,044,165)

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015
(215,518,054)
8,223,202,464
457,952,998
137,586,032
82,732
2,418,506

154,087,744
9,218,485,595
403,675,462
145,306,993
(3,455,604)
664,069

-

-

-

(35,000,000)

-

(21,815,217)
1,398,216,498
8,972,105
33,110,953
2,062,139

-

-

-

(1,575,632)

-

-

- 37 22.

DISCOUNT ON ORDINARY SHARES

Discount on ordinary shares as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Premium on ordinary shares
Discount on ordinary shares

23.

2,280,000,000
(2,323,570,340)
(43,570,340)

2,280,000,000
(2,323,570,340)
(43,570,340)

231

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015
2,280,000,000
(2,323,570,340)
(43,570,340)

2,280,000,000
(2,323,570,340)
(43,570,340)

CAPITAL MANAGEMENT

The Company’s objective in managing capital is to safeguard the Company’s ability to
continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for
other stakeholders.
The Company does not apply any financial ratio to monitor its capital whilst manages its
capital to be sufficient for its working capital.
24.

LEGAL RESERVE

Pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), the Company must allocate
to a reserve fund from the annual net profit, not less than five percent of the annual net income
deducted by the total accumulated loss brought forward (if any) until the reserve fund reaches
an amount of not less than ten percent of the registered capital. Such reserve fund is not
available for distribution as dividend.
25.

DIVIDENDS

On March 29, 2016, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution
to pay dividends to shareholders at Baht 1.50 per share, totaling Baht 877.07 million as an
appropriation of net profit for 2015 in the portion that is not entitled total privilege from the
Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2016.
On March 27, 2015, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution
to pay dividends to shareholders at Baht 2.30 per share, totaling Baht 1,344.84 million as an
appropriation of net profit for 2014 in the portion that is not entitled total privilege from the
Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2015.
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- 38 The Annual General Shareholders’ Meetings of a subsidiary passed a resolution to
distribute annual dividends for the year 2015 to ordinary shareholders as follows:
Company name

General
shareholders’
meeting date

N.I.M. Company Limited

Dividend
per share
(Baht)

April 7, 2016

Dividend paid to
Owners of
parent

Noncontrolling
interests

10.84

10.41

1.70

Unit : Million Baht
Total
Date of
amount dividend
payment

21.25

June 2016

The Extraordinary Shareholders’ Meetings of the subsidiaries passed a resolution to
distribute annual dividends for the year 2014 to ordinary shareholders as follows:
Company name

MC Industrial Chemical Company Limited
MC Plastics Company Limited
MC Solvents Company Limited

Extraordinary
shareholders’
meeting date

Dividend
per share
(Baht)

March 23, 2015
March 23, 2015
March 23, 2015

Dividend paid to
Owners of
parent

9.30
0.60
9.30

Noncontrolling
interests

Unit : Million Baht
Total
Date of
amount dividend
payment

14.51
0.15
2.37

4.09
0.15
2.28

18.60 March 2015
0.30 March 2015
4.65 March 2015

17.03

6.52

23.55

The Annual General Shareholders’ Meetings of a subsidiary passed a resolution to
distribute annual dividends for the year 2014 to ordinary shareholders as follows:
Company name

N.I.M. Company Limited

26.

General
shareholders’
meeting date

Dividend
per share
(Baht)

April 7, 2015

Dividend paid to
Owners of
parent

1.70

Noncontrolling
interests

10.84

10.41

Unit : Million Baht
Total
Date of
amount dividend
payment

21.25

June 2015

TRANSACTIONS BETWEEN RELATED PARTIES

Transactions between related parties are as follows:
26.1

Investments
26.1.1 Investment in an associate
As at December 31, 2016
Unit : Baht
Investment
Company name

Type of

Relationship

business

Paid-up

Ownership

capital

%

200,000,000

49.00

Cost

Equity

Dividend
received

ASSOCIATED COMPANY
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Central Pacific (Thailand)

Leased

Corporation Limited

out warehouse

Shareholding

98,000,000

135,676,493

-

- 39 As at December 31, 2015
Unit : Baht
Investment
Company name

Type of

Relationship

Paid-up

Ownership

capital

%

200,000,000

49.00

business

Cost

Equity

Dividend

233

received

ASSOCIATED COMPANY

Central Pacific (Thailand)

Leased

Corporation Limited

out warehouse

Shareholding

98,000,000

135,391,385

-

Aggregate information of an associate that is not individually material
Share of profit from investment in an associate for the year ended
December 31, consist of the following:
Unit : Baht
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Share of profit from continuing operations
Share of profit from discontinued operations

285,108

249,248
212,791

-

26.1.2 Investments in subsidiaries
Unit : Baht
Company name

Type of

Relationship

business

Paid-up

Ownership %

capital

(Direct and Indirect)

Cost

2016

2015

2016

2015

125,000,000

51.00

51.00

63,750,000

63,750,000

Shareholding

50,000,000

99.99

99.99

49,999,400

49,999,400

Shareholding

105,334,737

99.99

-

105,334,737

-

219,084,137

113,749,400

SUBSIDIARIES

N.I.M. Company Limited

Leased out tank yard
for containing chemical Shareholding

MC Agro-Chemicals
Company Limited
TCCC Myanmar Limited

Repacking and
Formulating
Producer, importer and
Distributor

On October 3, 2016, the Company invested in the ordinary shares of USD 12.50
million of TCCC Myanmar Limited, a subsidiary of the Company which was
incorporated in the republic of the union of Myanmar in order to be a producer,
importer and dealer of varies chemical fertilizer compound. The Company holds
99.99% of the registered capital. The Company partially paid USD 3 million or
equivalent to Baht 105.33 million during the year 2016.
On April 1, 2015, the Company sold the investments in MC Industrial Chemical
Company Limited, MC Plastics Company Limited and MC Solvents Company
Limited which resulted to lose control of the indirect holding in Central Pacific
(Thailand) Corporation Limited. Therefore, the Company recognized the investment
in the former subsidiary as investment in an associated company (see Note 13). The
investment in Metro Tan Company Limited, an associated company hold by one of
disposal subsidiaries, was disposed on such date.
Additionally, the Company recorded reversal of allowance for impairment of
investment of Baht 35.00 million as a part of administrative expenses in the
separate statement of profit or loss and other comprehensive income for the year
ended December 31, 2015 because the Company considered its net realizable
value higher than its carrying value.
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Business transactions with related parties
26.2.1 Transactions with related parties for the years ended December 31, consist
of the following:
Account name/ Company’s name
Sales and service Income
Continuing operations
Sojitz Corporation Group
Discontinued operations
Sojitz Corporation Group
Metro Tan Company Limited

Relationship

Consolidated
Financial Statements
2016
2015

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2016
2015

Major shareholder

8,129,782

6,958,872

-

-

Major shareholder
Related Company

8,129,782

1,415,577
9,702,838
18,077,287

-

-

Major shareholder
Subsidiary
Subsidiary
Related Company

-

6,958,872
160,200
7,119,072

12,889,973
74,242
12,964,215

14,898,690
81,295
14,979,985

Major shareholder
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

12,476,272
-

5,484,678
-

2,846

13,103,210
7,850,050
-

Major shareholder

12,476,272

16,972,465
22,457,143

2,846

20,953,260

Subsidiary

-

-

Related Company

2,359,500

2,077,035

2,155,500

1,866,735

Related Company

Trade receivables
Sojitz Corporation Group
N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited

2,359,500

160,200
2,237,235

2,155,500

1,888,072

Major shareholder
Subsidiary
Subsidiary

Trade payables
Sojitz Corporation Group

212,198
212,198

189,547
189,547

777,491
87,008
864,499

1,129,494
93,827
1,223,321

Major shareholder

Other payables
Metro Systems Corporation Public
Company Limited
N.I.M. Company Limited

8,554,194
8,554,194

1,772,781
1,772,781

Related Company
Subsidiary

210,389
210,389

240,124
240,124

Shareholders
Shareholders

44,968,690
-

42,681,379
1,788,000

44,596,690
-

42,309,379
1,788,000

Shareholders

44,968,690

350,800
44,820,179

44,596,690

44,097,379

Other income
Continuing operations
Sojitz Corporation Group
N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited
Metro Tan Company Limited
Purchases
Continuing operations
Sojitz Corporation Group
MC Industrial Chemical Company Limited
MC Plastics Company Limited
N.I.M. Company Limited
Discontinued operations
Sojitz Corporation Group
Other expenses
Continuing operations
N.I.M. Company Limited
Metro Systems Corporation Public
Company Limited
Discontinued operations
Metro Tan Company Limited

Managements’ remuneration
Continuing operations
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Discontinued operations
Short-term employee benefits

-

192,199
192,199

21,337

221,934
1,070
223,004

Purchases from Sojitz Corporation Group, terms and prices are those agreed upon
by the buyer and the seller based on market prices.
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- 41 27.

INVESTMENT PROMOTION CERTIFICATE

On October 30, 2013, the Company obtained Promotion Certificate No. 9030(2)/2556
from the office of the Board of Investment for the production of chemical fertilizer to
improve the efficiency of energy saving and has been granted rights and privileges as a
promoted industry under the Investment Promotion Act B.E. 2520 (1997). The significant
rights and privileges are summarized as the following:
•

Exemption of import duty for machinery as approved by the Board of Investment.

•

Exemption of import duty for imported raw materials and essential materials using in
manufacturing for the export sales for one year from the first date of import.

•

Exemption from corporate income tax for net profit derived from promoted activities
totally not over 70% of capital investment to improve the efficiency of energy saving
for 3 years from the date of generated income from such activities (January 1, 2014).

•

Shareholders of the Company will be exempted from income tax on dividend derived
from the promoted activities in the period in which the Company is granted exemption
from corporate income tax.

The Company thus has to comply with conditions stipulated in the promotion certificate.
Based on the Announcement of the Board of Investment No. Por. 14/1998 dated
December 30, 1998 regarding revenues reporting of a promoted industry, the Company is
required to report revenues from domestic sales and export sales separately and to report
separately between the promoted and non-promoted businesses. For the years ended
December 31, the required information is summarized as follows:
Consolidated Financial Statements

Revenue
Revenue from export sales
Revenue from domestic sales

Continuing operations
Revenue
Revenue from export sales
Revenue from domestic sales
Discontinued operations
Revenue
Revenue from export sales
Revenue from domestic sales

Unit : Baht
For the year ended December 31, 2016
Promoted
Non-promoted
Total
business
business
-

887,823,787
11,281,100,322
12,168,924,109

887,823,787
11,281,100,322
12,168,924,109

Unit : Baht
For the year ended December 31, 2015
Promoted
Non-promoted
Total
business
business
83,826,151
188,570,126
272,396,277

562,069,356
11,645,475,750
12,207,545,106

645,895,507
11,834,045,876
12,479,941,383

272,396,277

3,784,535
1,494,104,044
1,497,888,579
13,705,433,685

3,784,535
1,494,104,044
1,497,888,579
13,977,829,962
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- 42 Separate Financial Statements

Revenue
Revenue from export sales
Revenue from domestic sales

Revenue
Revenue from export sales
Revenue from domestic sales

28.

Unit : Baht
For the year ended December 31, 2016
Promoted
Non-promoted
Total
Business
business
-

887,823,787
10,952,119,161
11,839,942,948

887,823,787
10,952,119,161
11,839,942,948

Unit : Baht
For the year ended December 31, 2015
Promoted
Non-promoted
Total
Business
business
83,826,151
188,570,126
272,396,277

562,069,356
11,307,189,206
11,869,258,562

645,895,507
11,495,759,332
12,141,654,839

SIGNIFICANT AGREEMENTS

28.1

Technical assistance agreement
The Company has a technical assistance agreement with a company in Japan.
The Company is obligated to pay a basic retaining fee of USD 50,000 per annum. The
agreement is in effect for a period of one year and shall be 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.

28.2

Energy performance agreement
The Company entered into Energy Performance Contract (EPC) with a company.
The Company will be advised to improve the efficiency of energy saving and has 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 starts when the
cogeneration project is complete and will pay some saving amount according to
Energy Performance Contract.
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- 43 29.

COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES

29.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31,
2016 and 2015 of Baht 97.31 million and Baht 96.23 million, respectively.
29.2 As at December 31, the Company and its subsidiaries have leased office buildings,
warehouse, vehicles and office equipment under operating lease agreements. The
future lease payments are summarized as follows:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Within 1 year
1 - 5 years

24,133,281
20,887,945
45,021,226

19,105,482
9,625,621
28,731,103

Unit : Baht

Separate
Financial Statements
2016
2015
21,659,385
15,462,149
37,121,534

19,105,482
9,625,621
28,731,103

For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries
recognized rental fees from operating lease agreements of Baht 36.23 million and
Baht 26.49 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the
separate financial statements of Baht 34.88 million and Baht 25.64 million,
respectively.
29.3 The Company has commitments with banks for letters of guarantee issued as at
December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2016
2015
Electronics letters of guarantee

8,830,500

8,830,500

Unit : Baht

Separate
Financial Statements
2016
2015
8,655,500

8,655,500

29.4 As at December 31, 2016 and 2015, the Company has commitment with a bank
regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 7.98 million and EUR
0.06 million (or equivalent to Baht 289.46 million) and USD 2.58 million and EUR
0.01 million (or equivalent to Baht 93.93 million) , respectively.
As at December 31, 2015, or subsidiary in Thailand has commitment with a local
bank for the outstanding letters of credit amounting to USD 0.09 million or
equivalent to Baht 3.42 million (as at December 31, 2016 : nil).
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BUSINESS SEGMENT INFORMATION

The Company’s main business is to manufacture, import and distribute various chemical
fertilizer compound. The subsidiaries’ main businesses are to import and distribute
solvents, industrial chemical, dyestuff textile, plastics, rental services and others. The
Company and subsidiaries have a single geographical segment because the Company and
subsidiaries carry on the significant businesses in Thailand.
On March 17, 2015, the Company entered into the Share Purchase Agreement to sell some
business segments and completely transferred on April 1, 2015 (see Note 13). Such business
segments are classified as discontinued operations.
For the year 2016, the business segment information of the Company and its subsidiaries
classified by industries is as follows:

Continuing operations
Headquarters - Fertilizer
- Other income
Rental services
Others
Less Intersegment revenues
Total revenues from continuing operations
Profit before income tax expense
Less Income tax expense
Total comprehensive income
from continuing operations
Less Intersegment assets
Total assets
Less Non-controlling interests in
total comprehensive income
Exchange differences on translation of financial
statements of foreign subsidiary
Total comprehensive income attributable to
owners of the parent
Consolidated assets as at December 31, 2016
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Sales and
other
Income
11,839,942,948
412,564,812
12,252,507,760
116,037,067
336,878,674
(1,504)
(25,098,775)
12,680,323,222

Total
comprehensive
Income (loss)

Unit : Baht
Assets
employed

2,849,532,838 10,922,337,854
26,933,181
223,947,269
14,528,272
237,558,285
(444,257)
106,218,674
2,890,550,034
(10,550,312)
2,879,999,722

11,490,062,082
(182,272,143)
11,307,789,939

(574,411,800)
1,328,195
2,306,916,117
11,307,789,939

- 45 For the year 2015, the business segment information of the Company and its subsidiaries
classified by industries is as follows:

Continuing operations
Headquarters - Fertilizer
- Other income
Rental services
Others
Less Intersegment revenues
Less Gain on sale of investments
Add Gain on fair value recognition of investment
Total revenues from continuing operations
Profit before income tax expense
Less Income tax expense
Total comprehensive income
from continuing operations
Less Intersegment assets
Total assets
Discontinued operations
Solvents
Industrial Chemical
Dyestuff Textile
Plastics
Others
Less Intersegment revenues
Total revenues from discontinued operations
Profit before income tax expense
Less Income tax expense
Profit from discontinued operations
Less Loss on the measurement
to fair value less costs to sell
Total comprehensive loss
from discontinued operations
Less Intersegment assets
Total assets
Less Intersegment revenues
Total revenues
Total comprehensive income for the period
Less Non-controlling interests in
total comprehensive income
Total comprehensive income attributable to
owners of the parent
Consolidated assets as at December 31, 2015

Sales and
other
Income
12,141,654,839
359,287,750
12,500,942,589
120,017,006
349,127,317
(32,617,793)
(130,882,932)
68,678,400
12,875,264,587

Total
comprehensive
Income (loss)

1,773,998,295
27,685,552
20,346,460

9,224,210,238
226,099,829
227,994,620

(130,882,932)
68,678,400
1,759,825,775
(364,049,807)
1,395,775,968

357,028,084
299,988,023
110,208,645
740,622,413
13,361,414
(14,562,290)
1,506,646,289

Unit : Baht
Assets
employed

18,354,830
7,899,200
(738,114)
11,860,053
2,407,815

9,678,304,687
(77,582,405)
9,600,722,282
-

39,783,784
(7,955,196)
31,828,588
(34,319,495)
(2,490,907)

(20,953,260)
14,360,957,616

-

1,393,285,061
(26,261,344)
1,367,023,717
9,600,722,282

For the year ended December 31, 2015, the subsidiaries products consist of solvents, resin
and others and intersegment revenues consist mainly of sales from MC Industrial
Chemical Company Limited and MC Plastics Company Limited to the Parent Company
which terms and conditions are the same as those offered to other third parties.
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DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

31.1 Credit risk
Credit risk refers to the risk that counterparty default on its contractual obligations
resulting in a financial loss to the Company and its subsidiaries. In the case of
recognized financial assets, the carrying amount of the assets recorded in the
statement of financial position, net of a portion of allowance for doubtful accounts,
represents the Company and its subsidiaries maximum exposure to credit risk.
Concentrations of the credit risk with respect to trade receivables are limited due to
the large number of customers comprising the customer base, and their dispersion
across different geographic regions in Thailand.
31.2 Interest rate risk
Interest rate risk in the balance sheet arises from the potential for a change in interest
rates to have an adverse effect on the net interest earnings of the Company and its
subsidiaries in the current reporting period and in the future years. In case the interest
rate is higher, it may have an impact to the Company’s and subsidiaries’ operations due
to the Company’s significant loans.
31.3 Fair value of financial instruments
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at December 31, 2016
Carrying
Fair Value
Amount
Financial assets
Cash and cash equivalents
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Fair value
hierarchy

6,191,852

6,191,852

Level 2

Temporary investments

152,242

152,242

Level 2

Trade receivables

736,896

736,896

Level 2

Investment in an associate

135,676

135,676

Level 2

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
Trade payables

10,843
371,544

10,843
371,544

Level 2
Level 2

Liabilities under finance lease agreements
(including current portion)

14,192

12,823

Level 2

Unit : Thousand Baht
Valuation techniques
and key inputs

Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow

Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow

- 47 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

As at December 31, 2015
Carrying
Fair Value
Amount
Financial assets
Cash and cash equivalents

Fair value
hierarchy

4,661,749

4,661,749

Level 2

Temporary investments

164,161

164,161

Level 2

Trade receivables

665,916

665,916

Level 2

Investment in an associate

135,391

135,391

Level 2

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
Trade payables

22,392
320,411

22,392
320,411

Level 2
Level 2

Liabilities under finance lease agreements
(including current portion)

14,955

13,119

Level 2

Unit : Thousand Baht
Valuation techniques
and key inputs

241

Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

As at December 31, 2016
Carrying
Fair Value
Amount
Financial assets
Cash and cash equivalents

Fair value
hierarchy

6,009,577

6,009,577

Level 2

672,806

672,806

Level 2

Investment in an associate

98,000

98,000

Level 2

Investments in subsidiaries

219,084

219,084

Level 2

Financial liabilities
Trade payables

351,371

351,371

Level 2

6,183

5,691

Level 2

Trade receivables

Liabilities under finance lease agreements
(including current portion)

Unit : Thousand Baht
Valuation techniques
Carrying
Amount

Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
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As at December 31, 2015
Carrying
Fair Value
Amount
Financial assets
Cash and cash equivalents

Fair value
hierarchy

4,578,355

4,578,355

Level 2

603,832

603,832

Level 2

Investment in an associate

98,000

135,391

Level 2

Investments in subsidiaries

113,749

247,692

Level 2

Financial liabilities
Trade payables

307,787

307,787

Level 2

7,916

7,007

Level 2

Trade receivables

Liabilities under finance lease agreements
(including current portion)

Unit : Thousand Baht
Valuation techniques
Carrying
Amount

Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow
Net present value of
expected cash inflow

31.4 Foreign exchange risk
Forward exchange contract
As at December 31, the Company and subsidiaries entered into various forward
exchange contracts with banks to hedge certain portions of their assets and liabilities
denominated in foreign currencies. The details of such contracts are as follows:
Unit : Baht
Forward purchase contracts
Currency

Amount

The remaining Net fair value Fair value
Average Rate

Period day

gain (loss)

Valuation

hierarchy

Technique(s)

Level 2

Discontinued
cash flow*

Level 2

Discontinued
cash flow*

As at December 31, 2016
The Company
Subsidiaries

USD

16,087,331

35.4648

48-337

EUR

56,770

38.2566

262

7,452,056
32,420

USD

978,910

35.4354

19 - 115

316,356

As at December 31, 2015
The Company

Subsidiaries

USD

22,869,077

35.9331

61 - 338

8,003,803

EUR

77,913

38.7263

150 - 332

108,321

GBP

23,512

52.3575

147

41,345

JPY

1,240,000

0.2940

62

USD

741,177

35.9562

19 - 144

7,845
131,028

Unit : Baht
Forward sell contracts
Currency

Amount

The remaining Net fair value Fair value
Average Rate

Valuation

Period day

gain (loss)

hierarchy

Technique(s)

(1,553,128)

Level 2

Discontinued
cash flow*

47,855

Level 2

Discontinued
cash flow*

As at December 31, 2016
The Company

USD

6,003,083

35.4191

63 - 168

4,298,040

36.0655

176

As at December 31, 2015
The Company
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USD

* Future cash flows are estimated based on forward exchange rates (from observable forward exchange rates at the end of
the reporting period) and contract forward rates, discounted at a rate that reflects the credit risk of various counterparties.
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- 49 Foreign assets and liabilities
As at December 31, the Company and subsidiaries have foreign assets and liabilities
which part of forward exchange contracts with banks to hedge certain portions of
their assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

As at December 31, 2016
The Company
Subsidiaries
As at December 31, 2015
The Company
Subsidiaries

As at December 31, 2016
The Company
Subsidiaries
As at December 31, 2015
The Company

32.

Foreign liabilities
Currency
Amount
USD
USD

7,862,105
658,185

USD
EUR
USD
EUR

6,517,973
74,650
23,512
718,552

Foreign assets
Currency
Amount
USD
MMK
USD
MMK

6,161,389
2,480,768
360,986
954,400

USD

4,785,015

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were approved for issue by the authorized directors of the
Company on February 22, 2017.
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