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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น 

 ปี 2561 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุที่ว่าบริษัทต้องด�าเนินกิจการภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่ส่ง
ผลกระทบต่อผลการด�าเนนิการของบรษัิทในแง่ลบอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ ราคาพชืผลทางการเกษตรท่ีส�าคญั เช่น ยางพารา ปาล์มน�า้มนั และ
อ้อย มีราคาลดลงมาก ท�าให้ก�าลังซื้อของเกษตรกรยังไม่ฟื้นตัวต่อไป ในขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก ท�าให้เกษตรกรไม่
สามารถจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงมาใช้ในการเพาะปลูกได้
 ภายใต้สถานการณ์ท่ียากล�าบากข้างต้น บรษัิทต้องปรบัแผนกลยทุธ์การด�าเนนิธุรกจิเพือ่รบัมอืกบัความต้องการใช้ปุ๋ยท่ีลดลง ประการ
แรก บรษัิทได้พฒันาปุ๋ยสตูรใหม่โดยมุ่งเป้าหมายไปยังเกษตรกรชาวสวนผลไม้เนือ่งจากผลไม้ยังคงเป็นสนิค้าท่ีราคาสงู ประการต่อมา บรษัิท
ได้มุ่งขยายตลาดการส่งออกโดยเฉพาะตลาดประเทศเมียนมาร์ซ่ึงมคีวามต้องการใช้ปุ๋ยสงูและมีโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิท่ีสงูเม่ือเทียบ
กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด (“TCCCM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัททั้งหมด ได้เริ่มเปิดด�าเนินกิจการทางพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศเมียนมาร์ TCCCM ประกอบธุรกิจบรรจุ
ปุ๋ยเพือ่จดัจ�าหน่ายในประเทศเมยีนมาร์โดยมโีรงงานตัง้อยู ่ณ เขตเศรษฐกจิพเิศษตลิาวา นอกจากนี ้บรษัิทได้ขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือน
บ้านอื่นๆ เช่นประเทศกัมพูชาและประเทศลาวด้วย ประการสุดท้าย บริษัทได้เร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินกิจการให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทที่ว่า “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” โดยมีพันธกิจ 3 ประการด้วยกันคือ มุ่งมั่นสร้างคุณค่า พัฒนาคนของเรา เอาใจใส่ต่อ
สังคม ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่กล่าวข้างต้นก็เป็นผลมาจากการด�าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่นั่นเอง นอกจากนี้ บริษัทได้
จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้เข้าใจความหมายของวิสัยทัศน์ใหม่และสามารถท�างานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อท่ีบริษัทจะ
สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น 
 แม้ว่าบรษัิทจะได้ฝ่าฟันสถานการณ์ท่ียากล�าบากด้วยการด�าเนนิกลยุทธ์ต่างๆท่ีได้กล่าวมา ทว่ายอดขายของบรษัิทยังคงลดลงอยู่ท่ี 
10,322 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 และก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 1,331 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2560 
 ในปี 2562 เมื่อพิจารณาภาพรวมภาคการเกษตรแล้ว สถานการณ์ทางธุรกิจจะยังคงมีความยากล�าบากต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่ง
มั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างสุดความสามารถตามแนวทางวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดี บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น  
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป เพื่อให้บริษัทสามารถเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Sawasdee krub.

 The year 2018 was very challenging for the Company as our business had been affected by several negative factors 
continuously. The price for major crops including para rubber, palm oil and sugarcane had been seriously low, which caused 
farmers’ purchasing power weakened further. Meanwhile, the raw material price had increased a lot and farmers could not afford 
to buy high quality fertilizer. 
 Under such a tough situation, the Company has adjusted its operational strategy to make up the missing demand. 
Firstly, the Company has developed new fertilizer formulas targeting fruit farmers as fruit prices tend to remain high. Secondly, 
the Company has put more resources on export markets, especially Myanmar market which has big demand and potentiality of 
further business growth among South East Asian countries. Last year, TCCC Myanmar Limited, our wholly owned subsidiary, 
started commercial operation to catch the big demand for sure. It operates a fertilizer packing facility located in Thilawa Special 
Economic Zone to serve customers in Myanmar. In addition, the Company has also expanded its business to other neighboring 
countries, for instance, Cambodia and Laos.  Thirdly, the Company has begun to adjust its business operation to be aligned with 
the new vision, “The first-choice of growers” with three missions which are to create value, to develop our people and to care 
for society. The aforesaid development of new fertilizer formulas is the result of alignment of business operation and the new 
vision. Furthermore, the Company has arranged the activity to motivate the employees to understand the new vision, and be 
able to work together in the same direction. Then, the company will strengthen the corporate culture.
 Although the Company struggled to overcome the situation by implementing such strategy, the sales decreased to Baht 
10,322 Million or by 11% and the Profit Attributable to Owners of parent decreased to Baht 1,331 Million or by 31%, compared 
with year 2017. 
 In the year 2019, business situation would remain tough, considering the agricultural situation. However, the Company 
strives to perform business operation at its best endeavor according to direction of the new vision for good performance. The 
Company urges the shareholders and other stakeholders to support the Company in order for the Company to actually become 
the first-choice of growers as its goal.
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ข้อมูลทั่วไป
General Information

1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิต
และจำาหน่ายปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร
สำานักงานใหญ่ :  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
อีเมล์ :  mailbox@thaicentral.co.th
Home Page :  http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน :  1,754,148,354 บาท
จำานวนหุ้นสามัญ :  584,716,118 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  3.00 บาท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
 :  584,714,068 หุ้นสามัญ

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำาระแล้ว
1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด นำาเข้าและจำาหน่ายสารเคมีป้องกัน 
กำาจัดศัตรูพืชท่ีใช้ในการเกษตร สาธารณสุขและปศุสัตว์ บริการผสม บรรจุ  
ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร  

สำานักงาน  :  581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี 
     ถนนสุขุมวิท ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 99.99  
โทรศัพท์ :  (02) 709 4517 
โทรสาร   :  (02) 709 4780
ทุนจดทะเบียน :  50,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ :  500,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  100 บาท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
  :  500,000 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. 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

2) N.I.M. Co., Ltd. engages in liquid chemical storage tank rental and terminal 
operation for the storage of liquid chemicals mostly the raw materials for use in 
various industries.
Head Office :  205 United Flour Mill Building, 8th Floor, 
     Ratchawong Road, Chakrawad, Samphanthawong, 
     Bangkok 10100 Thailand
Shareholding :  51% 
Tel :  (662) 222 7352
Fax :  (662) 224 5616
Registered Capital :  Baht 125,000,000 
Number of Share  :  12,500,000 ordinary shares 
Par Value :  Baht 10 
Amount and type of shares sold
  :  12,500,000 ordinary shares

2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด ดำาเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว  
เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

สำานักงาน  :  205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 
     ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
     กรุงเทพมหานคร 10100
สัดส่วนการถือหุ้น :  ร้อยละ 51                  
โทรศัพท์ :  (02) 222 7352
โทรสาร :  (02) 224 5616
ทุนจดทะเบียน :  125,000,000 บาท 
จำานวนหุ้นสามัญ  :  12,500,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :  10 บาท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
  :  12,500,000 หุ้นสามัญ
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3) บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด ดำาเนินธุรกิจนำาเข้า ส่งออก  
และจัดจำาหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
สำานักงาน :  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 
จำานวนหุ้นสามัญ  :  2,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :  100 บาท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
  :  2,000,000 หุ้นสามัญ

4) บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายปุ๋ยเคมี  
ภายในประเทศเมียนมาร์
สำานักงาน  :  แปลงเลขที่ ซี-15 และ ซี-18 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา 
   ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
สัดส่วนการถือหุ้น  :  ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์  :  (+95) 1 230 9175
ทุนจดทะเบียน  :  12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
จำานวนหุ้นสามัญ  :  125,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :  100 ดอลลาร์สหรัฐ
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
  :  125,000 หุ้นสามัญ

3. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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

2) ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
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. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tcccthai.com

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) 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) 1 230 9175
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. Information of other referees

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) Auditor for the financial year 2018
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. Mr. Choopong Surachutikan  Certified Public Accountant No. 4325

Investors can also find more information of the company issuing 
securities from the company’s Annual Registration Statement (Form 
56-1) which is show on website www.sec.or.th or company’s website 
www.tcccthai.com
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั อันได้แก่การเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ ในการเพาะปลกูพชื
นั้น ปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้า อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมท�าให้ธาตุอาหารใน
ดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจ�าเป็นต้องน�าความรู้
ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้ นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี” 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน 
อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ากัด (ปัจจุบัน  
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท 
ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น 
“บริษัทมหาชน”

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 วิสัยทัศน์ : ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
 “เรามุ่งมั่นท่ีจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”

 พันธกิจ
 1) มุ่งมั่นสร้างคุณค่า
 เรามุง่มัน่ท่ีจะสร้างคณุค่าใหม่ๆให้กบัเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลติภณัฑ์และการบรกิารท่ีเหนอืกว่า ซ่ึงจะถกูคดิค้นและพฒันาอย่าง
ต่อเนือ่งเพือ่เพ่ิมผลผลติในการเพาะปลกู การบรกิารของเราจะครอบคลมุไปยงัเกษตรกรท่ัวท้ังภมิูภาคอาเซียน และจะขยายรปูแบบเพิม่ข้ึนอกีเพือ่ยกระดบั
ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร
 2) พัฒนาคนของเรา
 เรามุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีพนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะ
พัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 3) เอาใจใส่ต่อสังคม
 เรามุ่งมั่นที่จะท�าให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการน�าเอาแนวคิด
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 การประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
 ตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทได้ด�าเนินการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง 
ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ในปีเดียวกัน นอกจากนี้
บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นย่อยของบริษัทเพื่อด�าเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบได้แก่น�าเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศไทย บรรจุ
และจดัจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศเมียนมาร์ มทุีนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่าห์สหรฐัโดยบรษัิทถอืหุ้นในบรษัิท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากดัเป็นจ�านวน
ร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
 ในปี 2561 คลังสินค้าบรรจุปุ๋ยเคมีของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ย่างกุ้ง บนเนื้อที่ 20 ไร่ มีความจุ
สินค้าประมาณ 15,000 เมตริกตัน ได้เสร็จสมบูรณ์ และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด ได้เริ่มด�าเนินกิจการผลิตในไตรมาสที่สองของปี 2561 หลังจากได้
รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจการ  

รายงานประจ�าปี 25618      



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 : The first-choice of growers
 “We aim to be a top priority choice of agriculturalists in Southeast Asia by delivering excellent products and services that boost  
quality and productivity in farming.”

 Mission
 1) We Strive to Create Values
 We are committed to bringing new values to farmers and agriculture, by providing superior quality products and services,  
continuously invented and developed to increase farming productivity.  Our services will spread over to farmers in ASEAN countries and be 
even diversified further to enhance our value chain in agriculture industry.
 2) We Develop our People
 We are committed to growing our people, by providing learning opportunities and by creating a corporate culture where employees 
encourage each other to grow together. We will keep evolving our organization to accommodate changes in business environment.
 3) We Care for Society
 We are committed to making environmental friendly and sustainable business processes as well as creating positive influences to 
society, by integrating corporate citizenship and sustainable development concepts into our business practice.

3. Significant Change and Development

 Business in Myanmar
 The Company has a policy to expand the business into the neighboring countries. In 2016, the Company has established Thai Central 
Chemical Public Company Limited (Yangon Branch), Myanmar, having the objective to conduct marketing and research and development on 
the market in Myanmar. In the same year, the Company established TCCC Myanmar Limited which is the Company’s subsidiary with the 
objective to fully operate the chemical fertilizer business in Myanmar, namely, import fertilizer from Thailand, repack and distribute to the  
customers in Myanmar. The registered capital is USD 12.5 million and the Company holds 99.99% of the shares in TCCC Myanmar Limited. 
 In 2018, the warehouse of TCCC Myanmar Limited which is located at Thilawa Special Economic Zone, Yangon, on the area of 20 Rai 
having storage capacity of around 15,000 MT was completed and TCCC Myanmar Limited has started its operation in the 2nd quarter of 2018 
after obtaining the related permits. 
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4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    Company Shareholding Structure

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies

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

51.00%
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

N.I.M. Co., Ltd.

49.00%
บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

99.99%
บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

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

รายงานประจ�าปี 256110      



1. โครงสร้างรายได้
    Revenue Structure

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 / as of December 31, 2018

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ
Type of 
Business

% การถือหุ้น
Shareholding

ทุนจด
ทะเบียน

Registered 
Capital

เรียกชำาระ
Capital 
Paid Up

2561/2018 2560/2017 2559/2016

รายได้
%

รายได้
%

รายได้
%

Revenue Revenue Revenue

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

6 มีนาคม 
2516

March 6, 
1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical 
Fertilizer

-  1,754  1,754 10,086.90 93.86 11,149.61  95.43 12,252.51  96.43 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiary and Associate Companies)

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

22 มกราคม 
2531

January 22, 
1988

โรงงานผสม
และบรรจุ
Repacking 

and
Formulating

99.99  50  50 351.92 3.27  411.03  3.52  336.88  2.65 

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

14 กุมภาพันธ์ 
2517

February 14, 
1974

คลังสินค้า
เคมีเหลว
Chemical 
Tank Yard

51.00  125  125 121.95 1.13  121.27  1.04  116.04  0.91 

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

16 มกราคม 
2518

January 16, 
1975

ซื้อขาย
Trading

49.00  200  200 0.91 0.01  0.92  0.01  0.89  0.01 

4 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด*
TCCC Myanmar Limited*

3 ตุลาคม 
2559

October 3 
2016

น�าเข้าปุ๋ยเคมี
Import 

Chemical 
Fertilizer

99.99  12.5*  12.5* 185.29 1.72  1.01  0.01  -  - 

รวม
Total Revenue 10,746.97 100.00 11,683.84 100.00 12,706.32 100.00 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

หมายเหตุ : * ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
Remark : * Millions of United States dollar.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย  
และได้มาตรฐาน 2 แห่ง รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน  
 โรงงานแห่งแรก โรงงานพระประแดง ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตัน และมีคลัง
สินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน พร้อมทั้งมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับน�้าทะเล
ต�่าสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�าและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ส�าหรับ
กระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�่าและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ามันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
และบริษัทได้ท�าการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้ง
น�าความร้อนซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลติไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลติปุ๋ยซ่ึงมีส่วนช่วยในการท่ีลดต้นทุนการผลติด้านการใช้พลงังานลงได้ ซ่ึง
สามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
 และโรงงานแห่งที่สอง โรงงานนครหลวง ที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 350,000 เมตริกตัน มีคลัง
สินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับน�้าทะเลต�่าสุด 
สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500-2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ล�า ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�าเข้าต่างๆได้วันละ 4,000 
เมตรกิตนั และได้เปลีย่นการใช้เชือ้เพลงิเพือ่การผลติไอน�า้ โดยการใช้ก๊าซแอลพจีซ่ึีงมีความสะอาดและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเป็นเชือ้เพลงิทดแทนน�า้มัน
เตาที่ใช้อยู่เดิม
 ด้านการจดัหาวัตถดุบิ เนือ่งจากราคาวตัถดุบิมีความผนัผวนตามอุปสงค์และอปุทานในตลาดโลก บรษัิทฯจงึมนีโยบายจดัหาวตัถดุบิจากแหล่งผลติ
ท่ีมคีวามน่าเช่ือถอืจากท้ังในประเทศ และต่างประเทศ โดยมกีารท�าสญัญาระยะยาวเพือ่ลดความเสีย่งในด้านอุปทานของวตัถดุบิ เพือ่ให้ม่ันใจว่าจะได้วตัถดุบิ
ในปริมาณที่เพียงพอ ตรงตามคุณภาพที่ก�าหนดไว้ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน  
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2. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561
 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมีการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนจากภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ นอกจากนี้  
การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จากต่างประเทศ การขยายตัวของการส่งออก และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การเติบโตนั้นเพิ่มมากขึ้น

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2561
 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2561 ยังคงไม่ดีนัก แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโพดและมันส�าปะหลัง แต่ราคาที่
ลดลงในอ้อย ปาล์มน�า้มัน และยางพารายังคงเป็นปัจจยัท่ีชะลอการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมนีน้อกจากนี ้ภาวะแล้งในพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีส�าคญัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกท�าให้ปริมาณผลผลิตถูกจ�ากัดและลดการเติบโตของภาคการเกษตรที่น่าจะเติบโตได้มากกว่านี้
ในปี 2561 จากสถานการณ์ข้างต้น จึงท�าให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงเล็กน้อย

เศรษฐกิจไทยในปี 2562
 เศรษฐกิจไทยถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตต่อไปในระดับปานกลาง โดยถูกขับเคลื่อนจากการบริโภคภายในประเทศและการท่องเท่ียวท่ีปรับตัวดีข้ึน 
ในขณะเดยีวกนัการเตบิโตของการส่งออกอาจจะชะลอตวัลงเนือ่งจากสถานการณ์การกดีกนัทางการค้ายังคงมีความไม่แน่นอน นอกจากนี ้ภาวะความม่ันคง
ทางการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปสามารถส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจและภาพรวมการเติบโตในปี 2562

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2562
 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2562 จะข้ึนอยู่กับการฟื้นตัวของราคาและผลผลิตในพืชท่ีส�าคัญ โดยปริมาณน�้าท่ีเพียงพอจะเป็น
ประเดน็ท่ีต้องจบัตามองเนือ่งจากในบางพืน้ท่ีเพาะปลกูมีความเสีย่งท่ีจะเกดิภาวะแล้ง นโยบายของรฐับาลท่ีสนบัสนนุเกษตรกรในรปูแบบต่างๆ ยังเป็นปัจจยั
ท่ีส�าคัญในการเพ่ิมความเข้มแข็งในการเติบโตของภาคการเกษตรและเพิ่มความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบสามารถส่ง
ผลกระทบต่ออุปสงค์และทิศทางของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปี 2562



4. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท : ปุ๋ย NPK คอมปาวด์
    
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
ปุ๋ยน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P
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), โพแทสเซียม (K
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O) 

และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก�ามะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะท�าให้พืชเจริญงอกงาม
มีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อน่ึง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ท่ีบริษัทผลิตมีคุณภาพตามท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ัวประเทศนานกว่า 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะช่วยท�าให้ผลผลิตสูง 
และมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด อีกท้ังเม่ือผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย
 ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่า
ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย
เคมีส�าหรับขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย
 บริษัทมีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี 2 แห่ง และได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับ 3 ซึ่งเรา
อยู่ในขั้นตอนด�าเนินการเป็นระดับ 4 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก�าหนดไว้ 5 ระดับ 
เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ส่วนปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพราะภาครัฐยังคงสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

3. Product Supply

 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand’s largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. 
The Company operates 2 large and international-standard plants., having the combined total capacity of 1.2 million metric tons a year.
 The factory located in Samut Prakarn 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.
 In term of Raw material procurement, from the raw material price fluctuation in international market which has been driven by global 
demand and supply, the Company’s procurement policy is to secure raw materials from reliable source of supply both in domestic and from 
overseas countries on long term contract basis to mitigate supply risk and ensure that there is sufficient raw material supply at the right  
quality and right price leading to sustainable company’s competitiveness.
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2. Marketing and Competition

Thai Economy Overview in 2018
 Thai economy grew at 4.1% in 2018, driven mainly by the recovery of domestic consumption and public investment. Moreover, the 
rise of international demand, the expansion of export and the continuously increase of foreign tourists also contributed to the improvement.

Chemical Fertilizer Industry in 2018
 The Chemical Fertilizer Industry in 2018, however, was not in a positive sentiment. Despite the production expansion of maize and 
cassava, the continuous decrease in prices of sugarcane, palm oil and para rubber were still the hindrance factors slowing the sector’s growth. 
In addition, the drought in key rice cultivation areas, especially in Northeast region, during the growing season had limited the production and 
further decelerated agricultural sector that could have seen more growth in 2018. Based on the situation above, Thai chemical fertilizer  
consumption slightly decreased in the end.  
 
Thai Economy Outlook in 2019
 The Thai economy is expected to expand further at a moderate pace driven by the improving domestic consumption and tourism. 
Meanwhile, the export growth could be slower as trade protectionism remains uncertain. In addition, the political stability after general election 
could have significant impact to the overall economic sentiment and affect the overall growth in 2019.
   
Chemical Fertilizer Industry in 2019
 The Chemical Fertilizer Industry growth in 2019 will be dependent on the level of agricultural price recovery and the production of key 
crops. Besides, the adequacy of rainfalls and water supplies will be the monitoring issue as some crop areas are potentially encountering 
drought. The government policies supporting farmers in several forms are another key factors to strengthen the growth of agricultural sectors 
and boosting the chemical fertilizer demand. In addition, the fluctuation of raw material prices could have impact to the demand and  
consequently affect of the chemical fertilizer industry in 2019.



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 (P

2
O

5
) and Potassium (K

2
O) and secondary nutrients such as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other  

supplementary nutrients such as Boron (B) which promotes healthy growth of crops, both in quantity and quality. TCCC produces “Ox-Brand” 
fertilizer products that are of quality as registered with Ministry of Agriculture and Cooperatives and its popularity has been affirmed by  
farmers all over Thailand for more than 40 years. The proper application of chemical fertilizer with suitable timing encourages greater amount 
and better quality of production to meet the market demand, and helps lower the production cost resulting in an increase of income for  
Thai Farmers, which eventually contribute to better national economy as a whole.
 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 laboratory for chemical fertilizer registered from the Department of Agriculture, and the laboratory 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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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
มาตรฐานระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015





จุดสำาคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Financial Highlights of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries

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

2561/2018 2560/2017 2559/2016

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services 10,322,057 11,539,822 12,281,560

รายได้รวม / Total Revenues  10,457,475 11,653,011 12,680,038

ก�าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss)  2,285,708 2,999,992 3,196,977

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (loss)  1,349,544 1,947,123 2,316,047

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Net Profit attributable to owners of the parent  1,331,139 1,932,399 2,305,515

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income  1,348,311 1,906,220 2,317,466

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /  
Total Comprehensive Income attributable to owners of the parent

 
1,330,185 1,891,726 2,306,916

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht)  2.28 3.30 3.94

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) *  2.00 3.20 1.50

สินทรัพย์รวม / Total Assets  11,127,353 11,197,972 11,307,790

หนี้สินรวม / Total Liabilities  1,200,623 1,437,262 1,571,802

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity  9,926,730 9,760,710 9,735,988

ส่วนของบริษัทใหญ่ / Equity attributions to owners of the parent  9,832,996 9,672,239 9,651,598

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

จ�านวนหุ้น (พันหุ้น) / Number of  Shares (Thousand Shares)  584,714 584,714 584,714

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht)  16.82 16.54 16.51

500,000 3,000,000

1,000,000 6,000,000

1,500,000 9,000,000

2,000,000 12,000,000

2,500,000 15,000,000

0 0

2,306,916

1,891,726

1,330,185

2560/2017 2560/20172561/2018 2561/20182559/2016 2559/2016

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / 
Total Comprehensive Income attrible to owners of the parent

สินทรัพย์รวม / Total Assets

11,307,790 11,197,972
11,127,353 

รายได้รวม / Total Revenues
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10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000
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12,680,038
11,653,011  10,457,475 

2560/2017 2561/20182559/2016

หมายเหตุ : *  เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
Remark :     *  Dividend Per Share paid on previous year operation.
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
เปรียบเทียบปี 2559-2561
Financial Highlights 2016-2018 Comparison
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2561/2018 2560/2017 2559/2016

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 9.04 7.17 6.72*

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 6.45 5.37 5.38*

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 19.5 15.91 17.51

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 19 23 21

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 3.66 4.59 5.64

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 98 78 64

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 26.16 23.31 26.26

ระยะเวลาช�าระหนี้ / Payment Period วัน / Days 14 15 14

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 103 86 71

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร / Profitability Ratios

อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio % 22.14 26.00 26.03

อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio % 12.73 16.58 18.18

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 13.65 20.00 25.80

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 11.92 17.17 22.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets % 84.07 121.03 157.68

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 0.94 1.04 1.21

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.12 0.15 0.16

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 1,387.15 1,973.73 1,839.35

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 60.06 80.79 63.05

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงิน ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 / For The Year Ended December 31, 2018
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หมายเหตุ :  * การจัดประเภทรายการใหม่
Remark :    * Reclassification



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

ภาพรวมธุรกิจ

 บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทสามารถท�าผลก�าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็น
จ�านวน 1,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 หรือ 601 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งท�าผลก�าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 1,932 ล้านบาท ปัจจัยส�าคัญ
ที่ท�าให้มีก�าไรลดลงคือการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงอันเป็นผลมาจากก�าลังซื้อของเกษตรกรที่อยู่ในระดับต�่า
 จากที่กล่าวไปข้างต้น ผลก�าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2561 ลดลงเป็น 2.28 บาท จาก 3.30 บาท ในปี 2560 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้น�าเข้า ผลิต และจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี.  
เมียนมาร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์ 2) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสาร
เคมีป้องกันก�าจัดวัชพืช เชื้อรา และศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และ 3) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด ประกอบธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่าเก็บ
วัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลประกอบการของบริษัทจะถูกวิเคราะห์ในส่วนธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ  

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทยในปี 2561 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากปีก่อนหน้า เนื่องด้วยราคาของสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ เช่น ยางพารา ปาล์ม
น�้ามัน สับปะรด และอ้อย ลดลงทั้งหมด เกษตรกรไม่ค่อยมีความต้องการที่จะเริ่มต้นเพาะปลูกมากนัก หรือหากจ�าเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมี ก็จะใช้ในปริมาณที่น้อย
ลงกว่าปกต ินอกจากนี ้ปรมิาณน�า้ฝนท่ีไม่เพยีงพอในช่วงการท�านาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืท�าให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมลีดน้อยลงไปอีกในปี 2561 หากเทียบ
กับปีก่อนหน้า
 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อทดแทนความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีที่หายไปโดยการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา 
ลาว และเมียนมาร์ นอกจากนี้เนื่องจากผลไม้หลายชนิดมีราคาสูงขึ้น บริษัทจึงมีความพยายามที่จะเปิดตัวปุ๋ยสูตรใหม่หลายๆสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดในกลุ่มนี้ที่มีมากขึ้น
 ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เนื่องจากมีปริมาณความต้องการที่มากขึ้นแต่อุปทานจ�ากัด เช่นเดียวกัน
กับการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาทในช่วงเดียวกัน สองปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น
 ในสถานการณ์นี้ บริษัทได้ยึดมั่นในนโยบายการบริหารที่จะคงสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 • ธุรกิจอื่นๆ 
 รายได้จากการขายและบริการในธุรกิจอื่นไม่มีนัยส�าคัญต่อของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของทั้งหมดในปี 2561
 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการการน�าเข้า
ที่เข้มงวดมากขึ้นรวมไปถึงความต้องการใช้ที่ลดลงในช่วงที่เกษตรกรมีก�าลังซื้อไม่มาก 
 รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ�ากัด ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดการคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิด
เหลวส�าหรับให้เช่าที่ดีขึ้น

นโยบายและกลยุทธ์

 บริษัทยึดมั่นในกลยุทธ์หลัก คือ 1) ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกรอย่างอย่างสม�่าเสมอเพ่ือผลผลิตและคุณภาพท่ีดีในการท�าการเกษตร  
2) ให้การบริการที่ยอดเยี่ยมตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสร้างราย
ได้สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญในด้านความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนท้องถิ่น
 เพื่อเป็นการบรรลุถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีและโรงงานการผลิตที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายธุรกิจส่งออก

นโยบายทางบัญชี

 บรษัิทใช้การปิดงบการเงนิรอบบัญชีโดยนบัตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฎทิิน และการน�าเสนองบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัดมูลค่าตามราคาทุนเดิม  
โดยมีนโยบายทางบัญชีท่ีส�าคัญคือ มีการรับรู้รายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว ส่วนสินค้าคง
เหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่าราคาทุนค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ยกเว้นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท  
เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด ซึ่งราคาทุนค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
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ผลการดำาเนินงาน

1. ภาพรวมผลการดำาเนินงาน 
 งบการก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับงบการก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท
ปี เปลี่ยนแปลง

2560 2561 %

รายได้จากการขายและบริการ 11,540 10,322 (11)

ต้นทุนขายและบริการ (8,540) (8,036) (6)

ก�าไรขั้นต้น 3,000 2,286 (24)

รายได้อื่น 113 135 (19)               

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,113 2,421 (22)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (679) (715) 5

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,434 1,706 (30)

ต้นทุนทางการเงิน (3) (2) (33)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,431 1,704 (30)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (484) (354) (27)

ก�าไรส�าหรับปี 1,947 1,350 (31)

การแบ่งปันก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,932 1,331 (31)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,892 1,330 (30)

2. รายได้จากการขายและบริการ

ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)

รายได้จากการขายและบริการ

ล้า
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าท

ธุรกิจอื่นๆ
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442 11,540
520 10,322

466

2557 2558 2559 2560 2561

11,840 11,020 9,856

14,458

12,142

2560

รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า
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2,7372,658

ผลิต (ปั้นเม็ด) น�าเข้า-บรรจุ
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2557 2557

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร ROA และ ROE

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

 • ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
 ในปี 2561 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิน 9,856 ล้านบาท ลดลง 1,164 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 จากปี 2560 (11,020 ล้านบาท) 
รายได้จากการขายท่ีลดลงมสีาเหตมุาจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมขีองเกษตรกรลดลงเนือ่งจากราคาสนิค้าเกษตรหลายชนดิตกต�า่และเกดิภยัแล้งในบางพืน้ท่ี
 ปุ๋ยเคมีที่บริษัทจ�าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง กับปุ๋ยเคมีน�าเข้า-บรรจุ ในปี 2561 บริษัท
สามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด 7,119 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจ�านวน 1,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ในขณะเดียวกัน บริษัทมี
รายได้จากการขายปุ๋ยเคมีน�าเข้า-บรรจุ 2,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 79 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 จากปี 2560 

 • รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ
 ในปี 2561 มาจากการจ�าหน่ายสารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพืูชท่ีใช้ในการเกษตรและบรกิารคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนดิเหลวท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป โดยธุรกิจอื่นสามารถสร้างรายได้ 466 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จ�านวน 520 ล้านบาท ของปี 2560 

3. ต้นทุนขายและบริการ
 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการส�าหรับปี 2561 จ�านวน 8,036 ล้านบาท ลดลง 504 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 2560 (8,540 ล้านบาท) ราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นแรงกดดันต่อต้นทุนขาย ดังนั้นต้นทุนขายในปี 2561 จึงลดลงเพียงเล็กน้อยหาก
เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายที่ลดลงมากกว่า
   
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 715 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี  2560 (679 ล้านบาท) การ
เพิม่ข้ึนเลก็น้อยนีเ้ป็นผลจากมีการใช้จ่ายในด้านการตลาดและรายการสนบัสนนุการขายท่ีมากข้ึนเพือ่รกัษาความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทในตลาด
ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหากำาไร 
 

รายการ
ปี เปลี่ยนแปลง

2560 2561 %

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 3,000 2,286 (24)

ก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,932 1,331 (31)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 3.30 2.28 (31)

 ในปี 2561 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 2,286 ล้านบาท ลดลง 714 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 จากปี 2560 (3,000 ล้านบาท) การลดลงของก�าไรขั้นต้นเป็น
ผลมาจากความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงรวมไปถึงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 26.0 
เป็น ร้อยละ 22.1 เนื่องจากสัดส่วนของต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ROE ROAอัตราส่วนก�าไรขั้นต้น อัตราส่วนก�าไรสุทธิ
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 ส�าหรับก�าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2561 บริษัทมีก�าไร 1,331 ล้านบาท ลดลง 601 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 จากปี 2560 (1,932 ล้านบาท) 
ท�าให้ผลก�าไรต่อหุ้นลดลง 1.02 บาทหรือร้อยละ 31 จาก 3.30 บาทต่อหุ้น ในปี 2560 มาเป็น 2.28 บาทต่อหุ้นในปี 2561
 อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (ROE) ส�าหรบัปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 13.6 ต�า่กว่าปี 2560 ท่ีท�าได้ร้อยละ 20.0 ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม (ROA) ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 11.9 ต�่ากว่าปี 2560 ที่ท�าได้ร้อยละ 17.2 บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาความสามารถในการ
หาก�าไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ในการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน
 
1. ภาพรวมงบการเงิน

 ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

 ล้านบาท 
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม
 ล้านบาท 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน 8,491 76 8,459 76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,707 24 2,668 24

รวมสินทรัพย์ 11,198 100 11,127 100

หนี้สินหมุนเวียน 1,184 11 936 9

หนี้สินไม่หมุนเวียน 253 2 265 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,761 87 9,926 89

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,198 100 11,127 100

2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,127 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2560 โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้ 

รายการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง

 ล้านบาท  ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,680 5,517 18

เงินลงทุนชั่วคราว 973 175 (82)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  795 419 (47)

สินค้าคงเหลือ 2,042 2,347 15

รวมสินทรัพย์ 11,198 11,127 (1)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น 837 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในทางกลับกันเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 798 ล้านบาท
หรือร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากพิจารณาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวรวมกัน ณ สิ้นปี 2561 พบว่าไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญนักจากสิ้นปี 2560 ในขณะเดียวกัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงร้อยละ 47 เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะ
บริหารการจัดเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส�าหรับสินค้าคงเหลือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ย 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า
 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ
ค่าสทิธิในการใช้เครือ่งหมายการค้าดงักล่าวข้างต้นเพือ่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2547 
เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่  21 มกราคม 2562 และวันที่ 8 มกราคม 2561 ผลของ
การประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 และวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตามล�าดับ มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดขายที่เกิดจากเครื่องหมายการค้านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 97 และ 98 ของรายได้จากการขาย
ทั้งหมดของบริษัทตามล�าดับ

3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 •  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,201 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากสิ้นปี 2560 
 •  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 9,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2560

4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด 
 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 7.2 เท่าในปี 2560 เป็น 9.0 เท่า 
ในสิ้นปี 2561 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 6.5 เท่า 
ในสิ้นปี 2561 จาก 5.4 เท่าในสิ้นปี 2560 อัตราส่วนเหล่านี้ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
เนื่องจากบริษัทพยายามท่ีจะรักษาระดับของสินทรัพย์หมุนเวียนและสภาพคล่อง 
ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและพยายามท่ีจะบรหิารหนีส้นิหมุนเวียนให้มีประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
 ในปี 2561 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานเป็นจ�านวน 
1,360 ล้านบาท ลดลง 176 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 จากปี 2560 (1,536 ล้านบาท) 
ในขณะเดยีวกนั กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิในปี 2561 เป็นจ�านวน 
1,165 ล้านบาท ลดลง 726 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 จากปี 2560 (1,891 ล้านบาท) 
กระแสเงินสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 เป็นจ�านวน 644 ล้านบาท 
ในขณะท่ีในปี 2560 บริษัทใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ�านวน 1,037 
ล้านบาท
 
5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
 5.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนเงิน  37.29 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท  
ตามล�าดับ
  บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 0.01 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 0.34 ล้านบาท) และ 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 10.21 ล้านบาท) ตามล�าดับ
 5.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทได้เช่าอาคารส�านักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์ส�านักงานตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน ซึ่งเงินที่ต้อง 
จ่ายในอนาคตสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ไม่เกินหนึ่งปี 39,520,048 39,808,755 29,975,693 33,534,420

เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 25,165,112 26,706,206 25,049,612 23,712,458

64,685,160 66,514,961 55,025,305 57,246,878

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�าเนินงานในงบการเงินรวมจ�านวน 57.71 ล้านบาท และ 46.56 
ล้านบาท ตามล�าดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 41.57 ล้านบาท และ 42.33 ล้านบาท ตามล�าดับ
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 5.3 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนเงิน 8.66 ล้านบาท บริษัท
ย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงิน 0.18 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
 5.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงิน 1.62 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 52.82 ล้านบาท)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงิน 10.30 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และ 0.05 ล้านยูโร (หรือเทียบเท่า 340.42 ล้านบาท)
 5.5 สัญญาที่ส�าคัญ
  5.5.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
   บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจ�าปีในอัตรา
ปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนาที่จะไม่ต่อ
สัญญา ทั้งนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
  5.5.2  สัญญาที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
   บรษัิทได้ท�าสญัญา Energy Performance Contract (EPC) กบับรษัิทแห่งหนึง่โดยบรษัิทจะได้รบัค�าปรกึษาในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที่ประหยัดได้ตาม
สัญญา Energy Performance Contract

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2562

 เศรษฐกจิโลกถกูคาดการณ์ว่าจะเตบิโตด้วยอตัราท่ีแตกต่างกนัมากข้ึนในปี 2562 เนือ่งจากสหรฐัฯ เป็นเพียงประเทศเดยีวท่ีสามารถรกัษาอัตราการ
เติบโตในระดับเดิมไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆอย่างเช่นการบริโภคภาคเอกชนในประเทศหลักๆ และสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เอื้ออ�านวยจะยังคง
ท�าให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ด้วยดี ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจท�าให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อการค้าระหว่างประเทศได้
 เศรษฐกจิไทยในปี 2562 คาดว่าจะโตได้ในระดบัปานกลาง การบรโิภคภายในประเทศจะมีบทบาทส�าคญัมากข้ึนในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิเนือ่งจาก
ความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันการขยายตัวของการส่งออกลดลงเนื่องจากแนวโน้มของการป้องกันทางการค้า ความมั่นคงทางการเมืองยังคง
เป็นปัจจัยเฝ้าระวังที่ส�าคัญซึ่งผลของการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้คนและส่ง
ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
 การเติบโตภาคการเกษตรในปี 2562 จะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของราคาสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ปริมาณน�้าที่เพียงพอจะเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าจับตา
มองเนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกบางแห่งมีแนวโน้มว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการท�าให้เกษตรกรตัดสินใจท�าการ
เพาะปลูก ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตของภาคการเกษตรและส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562
 นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ตลาดปุ๋ยเคมีที่มีการแข่งขันสูงขึ้น และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอาจท�าให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยง
มากย่ิงข้ึนหากไม่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นท่ีทีมผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการปัจจัยเหล่านี้และตั้งเป้าเพ่ือจะ
บรรลุถึงผลประกอบการที่ดีที่สุด
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

Business Overview

 The Company reported in the Consolidated Financial Statements of 2018 from January 1 to December 31, 2018 that the Company 
achieved Profit Attributable to Owners of the parent of Baht 1,331 million, a decrease of 31% or Baht 601 million from the previous year of 
Baht 1,932 million. The major factors attributed to the decline of profit were the rising of raw material cost and continuously receding demand 
for chemical fertilizer as the purchasing power of farmers remained stagnant.
 As a result, Earnings per Share for the year 2018 was 2.28 Baht, decreased from 3.30 Baht in 2017.

Business Segment Information

 The Company’s main business is to import, manufacture and distribute various formulas of chemical fertilizer. The Company has 3 
subsidiaries, 1) TCCC Myanmar Ltd., an importer and distributor of chemical fertilizer in Myanmar, 2) MC Agro-Chemicals Co., Ltd., an  
importer and distributor of herbicide, fungicide, and insecticide for agriculture, and 3) 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 Other 
Businesses.

 •  Core Business (Chemical Fertilizers)
 Thailand’s fertilizer consumption in 2018 was significantly dropped from the previous year. As the prices of major agricultural products 
including para rubber, oil palm, pineapple and sugarcane had all been decreased, the farmers were less willing to start cultivation, or of  
necessity, do so with less fertilizer application. Moreover, the inadequate rainfalls during the major rice farming season in the Northeast region 
lowered the overall chemical fertilizer demand in 2018 compared to the previous year.
 Given this situation, the Company adjusted the strategy to make up the missing demand by exporting products to neighboring countries 
such as Cambodia, Laos and Myanmar. In addition, as many fruit prices increased, the Company tried to launch several fertilizer formulas that 
can serve the increasing demand in this segment.
 The global fertilizer raw material market was in the strong uptrend as a result from strengthening demands and tight supplies in the 
second half of 2018. Along with the Baht depreciation during the same period of the year, these two factors resulted in higher raw material 
cost.
 Under this circumstance, the Company strictly adhered to the management policy to maintain the inventory at the optimal level.
 
 •  Other Businesses
 Sales Revenue and Service Income of the two non-fertilizer business subsidiaries was insignificant at 4.5% of the total in 2018.
 Sales Revenue and Service Income of MC Agro-Chemicals decreased by 14% from the previous year. The decrease was resulted 
from more stringent pesticide import regulation and less demand amidst the low purchasing power of farmers.
 Service Income of N.I.M. increased by 4% from the previous year. The increase was due to better management of liquid chemical 
tanks for rent.
 
Policy and Strategy
  
 The Company adheres to the main strategies of; 1) stably supplying high quality products for farmers to achieve high yield and good 
quality in farming, 2) providing best services to the customers to meet their requirements, and 3) controlling production and procurement to 
maintain optimal inventory, so as to generate highest income from the operation. The Company also prioritizes the importance of safety and 
environment protection in manufacturing. As a part of the Company’s CSR policy, the Company aims at being a good corporate citizen in the 
local communities.
 In order to achieve the sustainable growth, the Company determines to utilize its technology and manufacturing facilities to create 
distinctive values on the products, and to develop fertilizer market in the neighboring countries to further expand the export business.
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Accounting Policies

 The Company’s financial year is of the period from January 1 until December 31 of every year.  The financial statements have been 
prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) No.1 (Revised 2017) 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 except for a subsidiary, 
MC Agro-Chemicals Company Limited, which cost is determined on a first-in, first-out method.

Results of Operations

1. Overview of the Operation
 Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as of December 31, 2018 compares with as of December 31, 2017.

Unit : Million Baht
Year Change

2017 2018 %

Revenues from Sales and Services 11,540 10,322 (11)

Cost of Goods Sold and Rendering of Services (8,540) (8,036) (6)

Gross Profit 3,000 2,286 (24)

Other Income 113 135 19 

Profit Before Expenses 3,113 2,421 (22)

Selling and Administration Expenses (679) (715) 5

Profit Before Finance Costs and Income Tax Expense 2,434 1,706 (30)

Finance Costs (3) (2) (33)

Profit Before Income Tax 2,431 1,704 (30)

Income Tax Expense (484) (354) (27)

Profit for the Year 1,947 1,350 (31)

Profit Attributable to Owners of Parent 1,932 1,331 (31)

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of Parent 1,892 1,330 (30)

2. Revenues from Sales and Services

Core Business (Chemical Fertilizer)
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 •  Core Business (Chemical Fertilizer)
 In 2018, the Company generated revenues from sales of chemical fertilizer in total Baht 9,856 million, decreased by Baht 1,164 million 
or 11% from 2017 (Baht 11,020 million). The decrease in sales was resulted from the lower demand of chemical fertilizer as several  
agricultural product prices were dropped and there was drought in some areas.
 The Company’s chemical fertilizers can be categorized into 2 types: Compound fertilizer manufactured by the Company and  
Imported-Pack fertilizer. The income from selling Compound fertilizers in 2018 was in the amount of Baht 7,119 million, decreased by Baht 
1,243 million or 15% from 2017. Meanwhile, the income from selling Imported-Pack fertilizer was in the amount of Baht 2,737 million, increased 
by Baht 79 million or 3% from 2017.

 •  Income from the Other Businesses 
 In 2018, income from the other businesses was from selling pesticides 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 466 million, decreased by Baht 54 million or 10% 
compared to Baht 520 million in 2017.

3. Cost of Goods Sold and Services
 Cost of Goods Sold and Services in 2018 showed at Baht 8,036 million, decreased by Baht 504 million or 6% from 2017 (Baht 8,540 
million). The higher raw material price and Baht depreciation in the second half of the year had pushed upward pressure to the Cost of Goods 
Sold in 2018. As a result, the overall Cost of Goods Sold decreased relatively less compared with the reduction in Sales Revenue in 2018.

4. Selling and Administration Expenses
 The Company bore the Selling and Administration Expenses at Baht 715 million, increased by Baht 36 million or 5% from 2017 (Baht 679 
million). The slight increase was due to more spending on marketing and sales promotion campaign to keep the Company’s competitiveness over 
others in the ever higher competitive fertilizer market.

5. Profitability Analysis 

Description
Year Change

2017 2018 %

Gross Profit (Million Baht) 3,000 2,286 (24)

Profit Attributable to Owners of the parent (Million Baht) 1,932 1,331 (31)

Earning Per Share (Baht) 3.30 2.28 (31)

 In 2018, The Company’s Gross Profit showed at Baht 2,286 million, decreased by Baht 714 million or 24% from 2017 (Baht 3,000 
million). The decrease of Gross Profit amount was due to the lower demand for chemical fertilizer and higher raw material cost. Meanwhile, 
the Gross Profit Ratio in 2018 decreased from 26.0% to 22.1% since the proportion of Cost of Goods Sold had increased from the higher raw 
material price.

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
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 For Profit Attributable to Owners of parent of 2018, the Company earned Baht 1,331 million, decreased by Baht 601 million or 31% 
from 2017 (Baht 1,932 million). As a result, Earnings per share decreased 1.02 Baht per share or 31%, from 3.30 Baht in 2017 to 2.28 Baht 
in 2018.
 The Return on Equity (ROE) in 2018 was 13.6%, lower than 20.0% in 2017. The Return on Asset (ROA) in 2018 was 11.9%, lower 
than 17.2% in 2017. The Company endeavored to maintain the capability to make profit for shareholders and tried to utilize all of the existing 
assets to achieve the best performance.

Analysis of Liquidity and Capital Resources

1. Overview of Financial Statements
 Main components of Statement of Financial Position (Consolidated)

Description

December 31, 2017 December 31, 2018

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

Current Assets 8,491 76 8,459 76

Non-current Assets 2,707 24 2,668 24

Total Assets 11,198 100 11,127 100

Current Liabilities 1,184 11 936 9

Non-current Liabilities 253 2 265 2

Shareholders' Equity 9,761 87 9,926 89

Total Liabilities and Shareholders' Equity 11,198 100 11,127 100

2. Assets
 As of December 31, 2018, the Company’s Total Assets showed at Baht 11,127 million decreased by Baht 71 million or less than 1% 
from the end of 2017. Details are shown in the table below:

Description
December 31, 2017 December 31, 2018 Change

 Million Baht  Million Baht %

Cash and Cash Equivalents 4,680 5,517 18

Current Investments 973 175 (82)

Trade and other Current Receivables 795 419 (47)

Inventories 2,042 2,347 15

Total Assets 11,198 11,127 (1)

 Cash and Cash Equivalents increased by Baht 837 million or 18% compared to the previous year. On the other hand, Current  
Investments decreased by Baht 798 million or 82% compared to the previous year. When consider Cash and Cash Equivalents and Current 
Investments altogether at the end of 2018, they did not significantly change much from at the end of 2017. Meanwhile, Trade and other Current 
Receivables decreased by 47% as the Company tried to better manage cash collection. For the Inventories, it increased by 15% compared to 
the previous year as the demand did not meet the expected sales.
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Investments Goodwill and Amortization.
  The main intangible asset is Right for use of trademarks. The Company engaged an independent appraiser to determine the fair value 
of the right to use the trademarks referred to above in accordance with the Notification of the Stock Exchange Commission dated April 30, 
2004 regarding the opinion for accounting treatment for intangible assets. According to the reports of the independent appraiser dated January 
21, 2019 and January 8, 2018, the appraisal values of the fair value of such right as at January 2, 2019 and December 26, 2017,  
respectively, are higher than the carrying values.
 For the year ended December 31, 2018 and 2017, sale under these trademarks were approximately 97% and 98% of the Company’s 
total revenue from sales, respectively.

3. Liabilities and Equity 
 •  On December 31, 2018, the Company had Total Liabilities at Baht 1,201 million, decreased by Baht 236 million or 16% from the 
end of 2017. 
 •  On December 31, 2018, the Company had Total Equity at Baht 9,926 million, increased by Baht 165 million or 2% from the end of 
2017.

4. Liquidity and Cash Flows
 The Current Ratio was improved from 7.2 times at the end of 2017 to 
9.0 times at the end of 2018. Meanwhile, the Quick Ratio increased to 6.5 at 
the end of 2018 from 5.4 at the end of 2017. These ratios were significantly 
better as the Company tried to maintain the Current Assets and liquidity to be 
at the optimal level and strived to manage the Current Liabilities more  
efficiently.
 The Net Cash Flow provided by operating activities of 2018 was Baht 
1,360 million, decreased by Baht 176 million or 11% from 2017 (Baht 1,536 
million). Meanwhile, the Net Cash Flow used in financing activities in 2018 was 
Baht 1,165 million, decreased by Baht 726 million or 38% from 2017 (Baht 
1,891 million). Net Cash Flow provided by investing activities was Baht 644 
million, while in 2017 the Company used Cash Flow in investing activities for 
the total of Baht 1,037 million.

5. Commitment and Contingent Liabilities and Out Balance Sheet
 5.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 2018 and 2017, of Baht 37.29 million and Baht 
63.63 million, respectively.
  A foreign subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 2018 and 2017, of USD 0.01 million (or 
equivalent Baht 0.34 million) and USD 0.31 million (or equivalent Baht 10.21 million), respectively.
 5.2 As at December 31, the Company has leased office buildings, warehouse, vehicles and office equipment under operating lease 
agreements. The future lease payments are summarized as follows:

Unit : Baht

Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

2018 2017 2018 2017

Within 1 year 39,520,048 39,808,755 29,975,693 33,534,420

1 - 5 years 25,165,112 26,706,206 25,049,612 23,712,458

64,685,160 66,514,961 55,025,305 57,246,878

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)
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 For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company recognized rental fees from operating lease agreements of Baht 
57.71 million and Baht 46.56 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the separate financial statements of Baht 
41.57 million and Baht 42.33 million, respectively.
 5.3 The Company has commitments with banks for letters of guarantee of issued as at December 31, 2018 and 2017 of Baht 8.66 
million. Certain subsidiaries have commitment with banks for letters of guarantee issued in the amount of Baht 0.18 million as at December 
31, 2018 and 2017.
 5.4 As at December 31, 2018, the Company has commitment with a bank regarding the outstanding letters of credit amounting to 
USD 1.62 million (or equivalent to Baht 52.82 million).
  As at December 31, 2017, the Company has commitment with a bank regarding the outstanding letters of credit amounting to 
USD 10.30 million and EUR 0.05 million (or equivalent to Baht 340.42 million).
 5.5 Significant Agreements
  5.5.1 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.
  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 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.

Economic & Business Forecast 2019

 The global economy is expected to be less synchronized in 2019 as the US economy is the only one who can keep up with its growth 
pace. However, factors such as strong private consumption in key countries and supportive global trade environment still make the global 
economy perform well. In a meantime, the trade tension between the US and China must be well monitored because it can cause the negative 
impact on international trade.          
 Thailand economy in 2019 should continue to grow moderately. Domestic consumption will play more important role in driving Thailand 
economy in 2019 as more confidence arises. Meanwhile the export expansion is cooling down from the trend of trade protectionism. The 
political stability still remains a cautious factor as the general election result and government coalition formation in the first quarter of the year 
could affect the people’s confidence and the overall economy.
 The agricultural sector growth in 2019 will be dependent on the level of agricultural price recovery. Besides, the adequacy of rainfalls 
and water supplies will be the monitoring issue as some key crop areas are potentially encountering drought. These factors are the crucial 
determinants inducing farmers to start their cultivation, which will affect the sector’s growth and inevitably the chemical fertilizer demand in 
2019.
 Moreover, the fluctuation of raw material price, higher competitive chemical fertilizer market and government policies could pose more 
risk to the Company unless adapt quickly to changes. Thus, it is important for management team to manage these factors and aim to achieve 
best performances. 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการทบทวนและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญในการด�าเนิน
ธุรกิจปุ๋ยเคมีซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท โดยปัจจัยความเสี่ยงที่
เป็นนยัส�าคัญและวิธบีรหิารความเสีย่งมตีามท่ีจะแสดงต่อไปนี ้อย่างไรกด็ ีนอกเหนอืจากปัจจยัความเสีย่งดงักล่าวแล้วอาจมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ท่ีบรษัิทไม่อาจ
ทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทประเมินว่าในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

1. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ

 โดยท่ัวไปแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรจะเป็นไปตามฤดกูาลเพาะปลกู ซ่ึงความต้องการใช้ปุ๋ยเคมจีะมมีากท่ีสดุในช่วงฤดฝูน ดงันัน้การเปลีย่นแปลง
ของฤดูกาลและความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายลักษณะ เช่น ภัยแล้ง ภาวะโลกร้อน พายุ
นอกฤดูกาล เหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงปริมาณน�้าในแม่น�้าล�าคลองและน�้าในเขื่อนไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร จึงมีผลท�าให้อุปสงค์ของ 
ปุ๋ยเคมีไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและแผนการตลาดให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์และรักษาระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละฤดูกาล 

2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 บรษัิทน�าเข้าวัตถดุบิหลกัส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการผลติปุ๋ยเคมจีากต่างประเทศ ดงันัน้ความผนัผวนของราคาวัตถดุบิจงึส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลติ
ปุ๋ยเคมีและส่งผลต่อการก�าหนดราคาขายปุย๋เคม ีและมีผลต่อเนือ่งไปถงึผลประกอบการของบรษัิทอย่างมนียัส�าคญั  โดยปกตแิล้วราคาวตัถดุบิท่ีน�าเข้าจาก
ต่างประเทศจะผันผวนตามราคาในตลาดโลก ซึ่งถูกก�าหนดโดยหลายปัจจัยเช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอากาศ ราคาพืชผล ราคาพลังงาน รวมถึงการ 
เกง็ก�าไร อย่างไรกต็าม บรษัิทไม่สามารถก�าหนดราคาขายสนิค้าให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของต้นทุนการผลติท่ีมีความผนัผวนดงักล่าวได้ เนือ่งจาก
ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซ่ึงคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ได้ออกประกาศแนะน�าราคาจ�าหน่ายส�าหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร ซึ่งผู้ผลิตปุ๋ยเคมีต้องจ�าหน่าย
ปุ๋ยเคมีสูตรท่ีก�าหนดไว้ไม่เกินราคาท่ีคณะกรรมการกลางฯ ก�าหนด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางฯ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ 
อาจส่งผลกระทบให้การจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษัทไม่สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งท�าให้ผลประกอบการของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทบริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมระดับสินค้าคงคลังท้ังวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 
โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและคงระดับ
วัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เก็งก�าไร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามปรับราคาขายปุ๋ยให้สอดคล้อง
กับต้นทุนท่ีแท้จริงให้มากท่ีสุด โดยหากมีปัจจัยใดท่ีท�าให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทจะย่ืนข้อมูลต่อคณะกรรมการกลางฯ เพื่อขอให้มีการ
พิจารณาปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ย
 
3. นโยบายภาครัฐ

 จากการท่ีประเทศไทยมีพืน้ฐานทางด้านเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัรายได้ทางการเกษตร ดงันัน้ภาครฐัจงึมกีาร
ก�าหนดนโยบายหรอืมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนือ่งเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร โดยเฉพาะการก�าหนดนโยบายท่ีช่วยในการลดต้นทุนทางการเกษตร ซ่ึงมาตรการ
บางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท เช่น มาตรการของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิารของกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณชิย์ ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบท่ีได้ขอความร่วมมือมายงัผูผ้ลติปุ๋ยเคมเีพือ่ให้ปรบัลดราคาขายปุ๋ยเคมีส�าหรบัผลติภณัฑ์บางประเภท การ
ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวอาจสวนทางกับสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในต่างประเทศ จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทที่ไม่สะท้อนถึงกลไกทางการตลาด

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะเดียวกันบริษัทมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าได้
ตามการเปลีย่นแปลงทางการตลาด โดยหันไปมุ่งเนน้ท�าการตลาดในสูตรปุย๋อืน่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมราคาของภาครัฐเพื่อช่วยลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
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4. กำาลังซื้อของเกษตรกร

 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตผลทางการเกษตรของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเป็นปัจจัย
ส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อก�าลังซ้ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จาก
สถานการณ์ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต�่าที่เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกร เนื่องจากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่าท�าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง จึงส่งผลต่อก�าลังซื้อของเกษตรกรและน�าไปสู่
ความต้องการใช้ปุ๋ยทีล่ดลงในทีสุ่ด นอกจากนี้รายได้ทีล่ดลงของเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการช�าระค่าปุ๋ยของเกษตรกรให้แก่ตัวแทนจ�าหน่าย
ของบริษัทซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัทที่อาจไม่ได้รับช�าระหนี้จากตัวแทนจ�าหน่ายตามก�าหนดระยะเวลาได้ 

 การบริหารความเสี่ยง
 บรษัิทมีผลติภณัฑ์หลากหลายท่ีสามารถรองรบัการเพาะปลกูพชืได้หลายประเภท เช่น ข้าว ผกัและผลไม้ ยางพาราเป็นต้น จงึสามารถกระตุน้ก�าลงั
ซ้ือปุ๋ยของเกษตรกรเพื่อสร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้ตลอดท้ังปี นอกจากนี้บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ของราคาสินค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิดและหันไป
มุ่งเน้นการขายไปยังพื้นที่ที่มีก�าลังซื้อ รวมถึงเฝ้าระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจ�าหน่ายอย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียหรือการได้
รับช�าระหนี้ไม่ตรงตามก�าหนดเวลา 

5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 การท่ีบรษัิทน�าเข้าวตัถดุบิปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลกั ท�าให้หนีค่้าสนิค้าท่ีเกดิข้ึนส่วนใหญ่เป็นเงนิสกลุต่างประเทศโดยเฉพาะสกลุเงนิดอลลาร์
สหรัฐฯ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากกความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาท โดยภาระหนี้ค่าวัตถุดิบอาจปรับสูง
ขึ้นหากสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อถึงวันครบก�าหนดช�าระเงิน นอกจากนี้บริษัทยังส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นบริษัทอาจได้
รับผลกระทบจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศที่อ่อนค่าลงเมื่อถึงก�าหนดรับช�าระค่าสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินส�าหรับการบริหารความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทได้เข้าท�าสัญญา
ซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วนัท่ีเกดิรายการท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซ่ึงแนวทางนีจ้ะช่วยปิดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดกับบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถก�าหนดต้นทุนและราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม 

6. การลงทุนในต่างประเทศ

 บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจปุ๋ยเคมีไปยังประเทศใกล้เคียง โดยขณะนี้ได้มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้ง TCCC 
Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมีทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ   ด�าเนินกิจการโรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) 
ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมาร์ และได้เริ่มเปิดด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2561 โครงการในต่างประเทศนี้มีปัจจัยความเสี่ยง
หลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางผลการด�าเนินการ อาทิเช่น สภาวะตลาด คู่แข่ง กฎหมายและกฎระเบียบราชการ ทักษะความรู้ของแรงงานท้องถิ่น 
ภาวะเงินเฟ้อ ก�าลังซื้อของเกษตรกร เป็นต้น

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทได้ติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาดปุ๋ยในประเทศเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางตอบสนองความ
ต้องการทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้จุดแข็งด้านแบรนด์ที่ติดตลาด มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ 
มีต้นทุนท่ีต�่าจากปริมาณสั่งซ้ือและการผลิตในจ�านวนมาก และการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายท่ีสามารถรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยเพ่ือการเพาะปลูกของ
เกษตรกร 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

7. การดำาเนินงานของโรงงาน

 ความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทมีความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสียหายหรือความขัดข้องท่ีเกิดข้ึนกับ
กระบวนการผลิต สินค้าคงคลัง หรือการส่งมอบสินค้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น เหตุสุดวิสัย  
ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ความบกพร่องของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทได้วางแผนการผลิตสินค้าผ่านโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่อ�าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแต่ละแห่งสามารถด�าเนินงานทดแทนกันได้ โดยโรงงานท้ังสองแห่งได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
ควบคูไ่ปกบัแผนการบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เชิงป้องกนัและเชิงพยากรณ์ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพของโรงงานและลดโอกาสท่ีโรงงานจะต้องหยุดเดนิ
เครื่องนอกก�าหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�าประกันภัยครอบคลุมการด�าเนินงานและทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น

8. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

 วัตถุดิบส�าคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทมาจากผู้ผลิตและผู้จัดหาที่มีจ�านวนจ�ากัด ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอและทันเวลาในการเข้า
สูก่ระบวนการผลติ ตลอดจนการจดัหาในราคาท่ีเหมาะสมจงึเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทซ่ึงในสภาวะท่ีอุปทานวตัถดุบิ
ในตลาดมีน้อยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัท 

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเพิ่มแหล่งผู้ขายส�าหรับวัตถุดิบทุกประเภทที่บริษัทต้องใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทน�าเข้าวัตถุดิบจากหลากหลาย
ประเทศ โดยปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสฟอรสัมแีหล่งน�าเข้าจากประเทศในตะวนัออกกลางและเอเชีย ปุ๋ยโพแทสเซียมมีแหล่งน�าเข้าจากแคนาดาและเยอรมัน 
ส่วนปุ๋ยส�าเรจ็รปูท่ีน�าเข้ามาเพือ่ท�าการแบ่งบรรจมีุแหล่งน�าเข้าท่ีส�าคญัคอืรสัเซีย จงึท�าให้ ณ ปัจจบัุนไม่มวีตัถดุบิประเภทใดท่ีบรษัิทพึง่พงิแหล่งผูข้ายเพยีง
รายเดียว อีกทั้งบริษัทมีการกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดหาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทได้มีการท�าสัญญา
จดัซ้ือวตัถดุบิซึง่จะท�าให้ผูข้ายทราบความต้องการใช้วตัถดุบิของบรษัิทในแต่ละช่วงเวลาเพือ่ส�ารองวตัถดุบิให้แก่บรษัิทในระดบัท่ีเพยีงพอต่อความต้องการ
ใช้ รวมถึงให้ล�าดับความส�าคัญกับบริษัทในการส่งมอบสินค้าให้ก่อนผู้ซื้อรายอื่น

9. ผู้มีอำานาจควบคุม

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือบริษัท โซจิทซึ คอร์ปเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนั้นการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องส�าคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ เนื่องจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิทธิ
ของผูถ้อืหุ้น บรษัิทไม่สามารถควบคมุการลงมตขิองผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีบรษัิทต้องการหรอืไม่ขัดกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นรายย่อย
ในทุกกรณีได้

 การบริหารความเสี่ยง
 ในการลงมติเรื่องที่ส�าคัญ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูล
ของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผลความ
จ�าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยได้
อย่างเต็มที่ โดยที่บริษัทได้จัดเตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่าง
เหมาะสมในวาระต่าง
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 The Risk Management Committee of Thai Central Chemical Public Company Limited has reviewed and considered key risk factors 
that would be critical to the Company together with risk management plans.  The major business risks together with risk management are 
described below.  However, in addition to such risk factors, 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’s operation at this moment.

1. Climate changes 

 Demand of chemical fertilizers changes according to climate conditions and such demand usually peak on rainy season.  Therefore, 
changes of season and climate are direct factors affecting the demand of chemical fertilizer in agricultural sector and business performance 
of the Company.   In recent years, there were several forms of climate changes, e.g., drought, global warming, off-season storm, flood events, 
as well as water level in river and irrigation system that were not consistent with farmers’ demand. As a result, these events caused lower 
demand of fertilizer as opposed to the Company’s expectation.

 Risk management
 The Company keeps monitoring on weather conditions to adjust marketing and production plans in consistency with the farming  
situation and to control inventories at the optimum level in each season. 

2. Fluctuation of raw material prices

 The Company imports majority of raw materials from abroad for fertilizer production. Therefore, changes of raw material prices might  
significantly affect fertilizer production cost, product price, as well as profitability of the Company.  In general, raw material price fluctuates 
according to international market situations as raw materials are commodity goods whose prices are depended on several uncontrollable  
factors, e.g., global economy, weather condition, crop price, oil price, price speculation, etc.  If the Company is able to manage the selling 
price to be in line with the 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, The Department of Internal Trade, Ministry of Commerce (“the Committee”) has issued the 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 be unable to adjust selling prices against an increase of raw material prices as governed by the 
price control policy above, resulting in 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 inventories 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 demands, then further adjusts the  
procurement plan of raw materials in order to keep inventories 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.  

3. Government Policies

 As agriculture is one of key economic sectors in Thailand, Thai government regularly prescribes policies or measures to aid farmers. 
Some of these policies would directly affect the Company’s business. For instance, the Central Committee on Goods and Services Prices 
under Department of Internal Trade, Ministry of Commerce sometimes requests fertilizer producers to undertake measures to decrease retail 
prices of fertilizers in certain formulas. When such price control policy may not be consistent with fertilizer prices in the global market, it might 
negatively impact the Company’s performance.

 Risk Management 
 The Company has a policy to cooperate with the government to support farmers.  At the same time, the Company could change 
marketing effort to focus on other fertilizer formulas which are not affected from the price control policy to mitigate the impact.
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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

4. Farmers’ purchasing power

 Not only overall economy situation but changes in crop prices in local and international markets are also the key factors that could 
affect farmers’ purchasing power of agricultural materials including chemical fertilizers.  This problem is mainly caused by the inconsistency 
between low demand and high supply of agricultural crops in the market, resulting to the decrease of farmers’ purchasing power.  Drop of crop 
prices causes decrease of farmers’ income, that makes farmers’ purchasing power reduce, and this leads to the decrease of fertilizer demand 
at the end.  In addition, such problem would impact farmers’ payment ability to dealers, which might also subsequently cause a delay of  
payment from dealers to the Company.  

 Risk Management
 The Company has a variety of fertilizer products for rice, vegetables, fruits, rubber, etc., not relying on particular agricultural crops. By 
focusing more on high demand crops, the Company could mitigate the risk of low demand of specific crop’s fertilizers. In addition, trade  
credits provided to dealers have been regularly reviewed to avoid overdue payments or bad debts.

5. Fluctuation of the currency exchange rate

 As majority of raw materials are imported from international suppliers, the Company has to make payment mainly by US Dollar.  
Therefore, there is a risk that the Company would be affected by the fluctuation of currency exchange rate. For instance, payments of raw 
materials would increase when Thai Baht against US Dollar depreciates on the payment date, or revenues converted from exported products 
would decrease when Thai Baht against US Dollar appreciates on the settlement date.

 Risk management
 When the Company makes contracts based on a foreign currency, the Company will enter into a forward exchange contract with  
financial institutions.  Under this practice, changes of currency exchange rate would have low impact to the Company as it has been fixed 
already, and the Company is also able to determine the cost and the selling price precisely based on the fixed exchange rate. 

6. Foreign Investment

 The Company has a business strategy to expand fertilizer market into nearby countries, then the Company established TCCC  
Myanmar Limited, a subsidiary with the registered capital of 12.5 million US Dollar to operate a fertilizer packing plant at Thilawa Special 
Economic Zone in Myanmar and has started its commercial operation in early of 2018. This foreign project has inherent risk factors  
connected to the Company’s business performance. For example, market conditions, competitors, governmental laws and regulations, skills 
and knowledge of local labors, inflation, purchasing power of local farmers, etc.

 Risk management
 The Company closely monitors the economic, social, and market situation in Myanmar in order to have effective operation using the 
Company’s strength of strong brand recognition, product quality, low cost from large procurement and production volumes, as well as a  
variety of products that can support a variety of farmers’ demand.  
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7. Plant Operation 

 The Company’s production capability is a critical factor of the business success. Therefore, any damage, loss, or interruption relating 
to production process, inventory, product distribution caused by uncontrollable factors, e.g., severe weather, natural disasters, fire, machinery 
breakdown, and lack of infrastructure are risk factors of the Company’s performance.  

 Risk Management
 The Company operates the production by two plants, Phrapradaeng Plant at Samut Prakan Province, and Nakhon Luang Plant at Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province.  Even in the case one plant cannot operate because of emergency matters, the another plant can operate and 
total shutdown can be prevented. In addition, the plants implement a preventive and forecasting maintenance program to ensure production 
stability and reduce unexpected shutdowns.  Notwithstanding the foregoing, the Company has the insurance covering property damages as 
well as business interruption in order to ensure that undesired events will be under acceptable level.

8. Dependence on limited number of suppliers

 Certain raw materials required for production can be produced and supplied by a limited number of suppliers. This dependence on 
limited suppliers might cause short supply than expectation, delay of delivery than production and sales schedules, or unreasonable price 
increase. Therefore, dependence on a limited number of suppliers is one of risk factors that would affect the Company’s performance. 

 Risk Management
 The Company uses best endeavors to explore potential suppliers of required raw materials, and allots procurement transactions into 
different suppliers to reduce the supplier dependent risk.  Currently, the Company has several sources to import single fertilizers, i.e., Nitrogen 
and Phosphorus from Middle East and Asia, and Potassium from Canada and Germany.  For compound fertilizers, the Company mainly imports 
from Russia. Therefore, there is no raw material supplied by a single source to the Company at present.  In addition, the Company sometimes 
makes purchasing contracts in a specific period enabling suppliers to estimate the Company’s demand so that they can properly reserve and 
prioritize on the Company’s order.
 

9. Controlling persons

 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 so that they can make an appropriate decision in each agenda.
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น 
Shareholder Structure

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 / as March 13, 2018

หมายเหตุ
*  บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยถือหุ้นใน 
 สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจากจ�านวนเสียง 11,470 เสียง 
**  บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปนี้ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 -  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน) โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง  
  จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 69.48  
 -  บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.8  
 -  บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 37  

Remark
*  Sojitz Corporation is the related person with ISTS (Thailand) Co., Ltd. pursuant to Section 258 of the SEC Act B.E. 2535 by holding the shares at 49% of the  
 registered capital and has 6,370 votes rights out of 11,470 votes. 
**  Metro Co., Ltd. is the related person with the following persons pursuant to Section 258 Securities and Exchange Act B.E. 2535
 -  Bangkok Steel Public Company Limited as Metro Co., Ltd. holds the share of Three Mitr Marketing Co., Ltd. at 33.3% and Three Mitr Marketing Co., Ltd.
  holds the share of Bangkok Steel Public Company Limited at 69.48%. 
 -  Metrophos Co., Ltd. as Metro Co., Ltd. holds the share of Metrophos Co., Ltd. at 99.8%. 
 -  Srikrungwattana 21 Co., Ltd. as Metro Co., Ltd. holds the share of Srikrungwattana 21 Co., Ltd. at 37%.

ชื่อบริษัท
Company

 จำานวนหุ้น 
 Number of 
 Shares 

ร้อยละ
%

1. กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
Sojitz Corporation Group 

 487,993,273  83.46 

1.1 บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น / 256,833,457 หุ้น
    Sojitz Corporation
1.2 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด / 231,159,816 หุ้น
     ISTS (Thailand) Co., Ltd.

2. กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด**
Metro Co., Ltd. Group

 52,280,691  8.94 

2.1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด / 13,180,850 หุ้น
     Metro Co., Ltd.
2.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน) / 20,491,000 หุ้น
     Bangkok Steel Public Company Limited
2.3 บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด / 16,614,500 หุ้น
     Metrophos Co., Ltd.
2.4 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด / 1,994,341 หุ้น
     Srikrungwattana 21 Co., Ltd.

3. บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ากัด
Central Glass Co., Ltd.

 12,617,141  2.16 

4. ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.

 11,292,800  1.93 

5. นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn

 2,181,619  0.37 

6. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
Mr. Phirawat Thammapimon

 1,923,200  0.33 

7. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย
Mr. Suparoek Mongkolsamai

 1,135,000  0.19 

8. บริษัท ทรานส์ เอเซีย แปซิฟิค จ�ากัด
Trans-Asia Pacific Ltd.

 1,000,000  0.17 

9. นางมยุรี วงแก้วเจริญ
Mrs. Mayuree Wongkaewcharoen

 900,000  0.15 

10. บริษัท มกรานันท์ จ�ากัด
Makaranant Co., Ltd.

 670,000  0.11 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

 Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate approximately 60% of the 
total comprehensive income for the year 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 Structure

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior 
Vice President

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior 
Vice President

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior
Vice President

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ
EO & Senior 
Vice President

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย

Human 
Resources
Division

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information 
Technology 

Division

ดานทรัพยากรมนุษย 
Human 

Resources 
Group

ดานวางแผนองคกร 
Corporate 
Planning 
Group

ดานงานบริหาร
Administration 

Group

ดานจัดซื้อ 
Procurement 

Group

ดานการเงิน
และบัญชี 
Finance & 
Accounting 

Group

ดานธุรกรรมการคา 
Commercial 

Group

ดานการผลิต 
Production 

Group

สายงาน
วางแผนองคกร
Corporate 
Planning
Division

สายงาน
กิจการทั�วไป
General 
Affairs 
Division

สายงาน
จัดซื้อวัตถุดิบ

Fertilizer
Procurement

 Division

ประธาน
เจาหนาที่การเงิน
และกรรมการ

รองผูจัดการใหญ 
CFO & Executive 
Vice President

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior
Vice President

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior
Vice President

สาขายางกุง
Yangon
Branch

เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ
EO & Senior
Vice President

สายงาน
การขาย

Sales Division

โรงงานนครหลวง 
Nakhonluang 

Plant Site

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng 

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

สายงาน
บัญชี 

Accounting 
Division

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Marketing and R&D Division

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานเจาหนาที่บริหาร
 และกรรมการผูจัดการใหญ

CEO & President

สำนักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

เลขานุการบริษัท 
Corporate Secretary

สำนักกฎหมาย
Legal Office

คณะกรรมการบริษัท
Corporate Board

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

คณะกรรมการระเบียบฎิบัติ
Compliance Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ผูถือหุน
Shareholders
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อายุ :  อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา :  Bachelor Degree of Commerce from Waseda University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำางาน : 

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 - 2561 -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

  Chief Operating Officer and Executive Officer of Chemicals Division, Sojitz Corporation

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :    27 มีนาคม 2558

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :    4 ปี

Age :  58 years old

Education :  Bachelor Degree of Commerce from Waseda University

Director Training : None

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 - 2018 -  Chief Executive Officer and President of Thai Central Chemical Public Company Limited

2018 - Present - Corporate Board Chairman of Thai Central Chemical Public Company Limited

  Chief Operating Officer and Executive Officer of Chemicals Division, Sojitz Corporation

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 2018 and 31 December 2018 : 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 : 4 Years

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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อายุ :  อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา :  Bachelor Degree of Economics from Shiga University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำางาน : 

2555 - 2557  - Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation

  Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation

2557 - 2560 - President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

2560 - 2561 - Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. 

  Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.

2555 - ปัจจุบัน - Executive Officer, Sojitz Corporation 

2561 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ไทยเซ็นทรลั เคม ีจ�ากดั (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท

 -  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด

 -  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

 -  กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

 -  ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :  29 มนีาคม 2561

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :   1 ปี

Age :  60 years old

Education :  Bachelor Degree of Economics from Shiga University 

Director Training : None

Experiences :  

2012 - 2014  - Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation

  Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation

2014 - 2017 - President of Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

2017 - 2018 - Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

  Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.

2012 - Present - Executive Officer, Sojitz Corporation

2018 - Present - Chief Executive Officer and President 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.

 -  Director of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

 -  Board Chairman 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 2018 and 31 December 2018 : None, None

Family relation with other executive :  None

First time appointed as the director :   29 March 2018

Number of year holding the position as the director : 1 Year

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Yoshihiro Tamura

Chief Executive Off icer and President
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อายุ :  อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา :  Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำางาน : 

2538 - 2543 - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American Corporation

2543 - 2551  - Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management Service Corporation* 

  *(2547 Nichimen Corporation และ Nissho Iwai Corporation ควบรวมกจิการเป็น 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 - ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ไทยเซ็นทรลั เคม ีจ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

 - กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :  29 มนีาคม 2559

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :    3 ปี

Age :  58 years old

Education :  Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University

Director Training : None

Experiences :

1995 - 2000 - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American Corporation

2000 - 2008 -  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 - Chief Financial Officer and Executive Vice President 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 of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

 -  Director of 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 2018 and 31 December 2018 : 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 : 3 Years

นายชิเกะซึกุ  ฟุคุดะ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Mr. Shigetsugu Fukuda
Chief Financial Off icer

and Executive Vice President
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

อายุ :  อายุ 43 ปี

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

 Certified Public Accounting (CPA) United States of America

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำางาน : 

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

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

2557 - ปัจจุบัน -  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :  28 มีนาคม 2557

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :  5 ปี

Age :  43 years old

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

 Certified Public Accounting (CPA) United States of America

Director Training : None

Experience :  

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

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

2014 - Present -  Executive Officer and Senior Vice President 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 : None

Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2018 and 31 December 2018 : None, None

Family relation with other executive :  None

First time appointed as the director :  28 March 2014

Number of year holding the position as the director : 5 Years

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Mr. Jiro Nishiyama
Executive Off icer

and Senior Vice President
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อายุ :  อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

2557 - Director Certification Program รุ่น 198/2014 

  จัดอบรบโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 - Director Certification Program รุ่น 199/2015 

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 - Board that Make a Difference รุ่น 1/2016 

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 - Board Matters and Trends รหัส 4/2017 

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน :   

2553 - ปัจจุบัน - Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)                                                 

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 :  ไม่มี,ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :   31 มนีาคม 2554

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :   8 ปี

Age :  48 years old

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), class 198/2014,

  Thai Institute of Directors Association (IOD)    

2015 - Director Certificate Program (DCP), class 199/2015, 

  Thai Institute of Directors Association (IOD)

2016 - Board that Make a Difference (BMD), class 1/2016, 

  Thai Institute of Director Association (IOD)

2017 - Board Matters and Trends (BMT), class 4/2017, 

  Thai Institute of Director Association (IOD)

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 2018 and 31 December 2018 : 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 : 8 Years

Annual Report 2018 45      



อายุ :  อายุ 76 ปี 

ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำางาน :  

2529 - ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2531 - ปัจจุบัน -  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

2526 - ปัจจุบัน -  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด

2527 - ปัจจุบัน -  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด

2530 - ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 

2531 - ปัจจุบัน -  ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

 -  กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท  

 - ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

 - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด

 -  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด

 -  กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 

 -  ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

 - กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 : 5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น 

นางวีณา สุวรุจิพร ภริยา :    4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :  29 มีนาคม 2556

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :  6 ปี

Age : 76 years old

Education :  Bachelor Degree of Law from Thammasat University

Director Training : None

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 : 6 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.

 -  Director of N.I.M. Co., Ltd.  

Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None

Shareholding in the Company as of 1 January 2018 and 31 December 2018 :  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 : 6 Years

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

Mr. Suvij Suvaruchiporn
Director

รายงานประจ�าปี 256146      



นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Suvat Suebsantikul
Independent Director 

and Audit Committe Chairman

อายุ :  อายุ 68 ปี

ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลิการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

2559 - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017

  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน : 

2532 - 2554 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

2546 - 2554 -  กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จ�ากัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :  20 มิถุนายน 2555

จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :  6 ปี 9 เดือน

การมีส่วนได้เสยีในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บรษัิทร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในปัจจบัุน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ 

การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น :    ไม่มี

Age : 68 years old

Education : 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)

2017 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017

  Thai Institute of Director Association (IOD)

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 2018 and 31 December 2018 : 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 : 6 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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อายุ :  อายุ 50 ปี
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)
2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 - Boards That Make a Difference (BMD) 8/2018
  จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำางาน :
2556 - 2557 -  หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จ�ากัด
2557 - 2558 -  หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จ�ากัด 
2549 - ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :   ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   1 บริษัท
 - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด   
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ :  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 :  ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :           14 สิงหาคม 2552
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :            9 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา :  ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย :  ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age : 50 years old
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)
2017 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017
  Thai Institute of Director Association (IOD)
2018 - Boards That Make a Difference (BMD) 8/2018
  Thai Institute of Director Association (IOD)
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 2018 and 31 December 2018 :  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 :  9 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

  

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Opas Sripornkijkachorn

Independent Director 
and Audit Committee Member
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อายุ :  อายุ 68 ปี
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)
ประวัติการทำางาน :  
2520 - 2537 - ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
2537 - 2543 -  กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2543 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :   16 สิงหาคม 2553
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง :   8 ปี 7 เดือน
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น การซ้ือขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม 
การให้กู้ยืม เป็นต้น :    ไม่มี  

Age :  68 years old
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)    
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 2018 and 31 December 2018 : 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 : 8 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

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Kasemsak Masayavanich

Independent Director 
and Audit Committee Member 
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อายุ :  อายุ 76 ปี
ประวัติการศึกษา :  ส�าเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 
 ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) (พ.ศ.2507)
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยลัยรามค�าแหง (พ.ศ.2535)
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง (พ.ศ.2544)
 ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นที่ 311 (พ.ศ.2532)
ประวัติการทำางาน :  
ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน -  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน - นายกองเอกและรองประธานมูลนธิ ิกองอาสารกัษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์
2530 - ปัจจุบัน -  กรรมการ  มูลนิธิสวนหลวงร.9
2547 - ปัจจุบัน -  นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2534 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
2529 - ปัจจุบัน - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน - ท่ีปรกึษา สายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สายงานสื่อสารองค์กรและรายได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อดีต
2520 - 2540 -  กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย 
2519 - 2520 -  สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
2520 - 2522 -  ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2522 - 2528 -  ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย (พ.ศ.2522-2526,2528 และ พ.ศ.2532-2534)
2560 - 2561 -  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2561 -  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Age :  76 years old
Education : Graduated high school from Assumption College  
 Bachelor Degree in commerce from Ross College (Dublin) (1964) 
 Honorary Doctoral Degree in Mass Communication from Ramkhamhaeng University (1992)
 Honorary Doctoral Degree in Arts, Lampang Rajabhat University (2001)
 Diploma the Joint State-Private Sector Class 311 from The National Defence College of Thailand (1989)
Experiences :
Presently
1999 - Present -  Independent Director & Chairman of Audit Committee of Bangkok Insurance PCL. 
2001 - Present  -  Advisor of United Flour Mill PCL. (U.F.M.) 
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
1987 - Present -  Director of Suanluang Rama IX Foundation
2004 - Present  -  President of Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association
1991 - Present -  Advisor of The Psychological Security Association of Thailand
1986 - Present -  Member of the board of The Federation of Thai Industries.
2016 - Present    -  Advisory Committee on Corporate Social Responsibility of The Federation of Thai Industries.
2018 - Present           -  Advisory Committee on Corporate Communication and Revenue of The Federation of Thai Industries.
In the past
1977 - 1997 -  Honorary Consul of Ireland 
1976 - 1977 -  Member of The National Administrative Reforms Council (NARC)
1977 - 1979 -  Member of the National Legislative Assembly of Thailand
1979 - 1985 -  Senator 3 terms (1979-1983, 1985 & 1989-1991)
2017 - 2018 -  Chairman of Bangkok Insurance PCL.
2010 - 2018  -  Independent Director & Audit Committee of Bank ICBC (Thai) PCL.

ที่ปรึกษาบริษัท
Company Advisors

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ที่ปรึกษาอาวุโส

VDC Col Plengsakdi  Prakaspesat
Senior Advisor
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อายุ :  อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา :  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์บัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาปฐพวีทิยา จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการทำางาน : 

2521 - 2534 -  หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2534 - 2545 - หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2545 - 2553 - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553 - 2555 - ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

Age :  65 years old

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

Experiences :

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

  Ministry of Agriculture and Cooperatives

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

  Ministry of Agriculture and Cooperatives

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

  Ministry of Agriculture and Cooperatives

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

  Ministry of Agriculture and Cooperatives

นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์
ที่ปรึกษา

Mr. Thanet Pingsutthiwong
Advisor 

Annual Report 2018 51      



คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

2 1

3
48

5
7

6

No.1 
ชื่อ : นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
Name : Mr. Yoshihiro Tamura
Position : Chief Executive Officer & President 
Age : 60 years old
Education : Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 : None

No.2
ชื่อ : นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
ต�าแหน่ง :  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  
อายุ :  อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Business Administration’s from Kobe University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
Name :  Mr. Shigetsugu Fukuda
Position :  Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age :  58  years old
Education :  Bachelor’s Degree in Business Administration’s from Kobe University
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 : None

No.3
ชื่อ   :  นายจิโร่ นิชิยาม่า
ต�าแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 43 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
Name :  Mr. Jiro Nishiyama
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  43 years old
Education :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 : None

No.4
ชื่อ : นายเรียวซุเกะ โฮริ
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 39 ปี 
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
 :  Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
Name : Mr. Ryosuke Hori
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 39 years old
Education : Bachelor’s Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
 :  Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 :  None
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No.5
ชื่อ :  นายโค โทจิม่า
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name :  Mr. Ko Tojima
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  58 years old
Education :  Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 : 5,000 shares or 0.00%

No.6
ชื่อ   :  นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 53 ปี
ประวัติการศึกษา :  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
Name :  Mrs. Montha Kasadesinchai
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age :  53 years old
Education :  Bachelor’s Degree in English from Thammasat University
  Master’s Degree in Industrial & Organizational Psychology from Thammasat University
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 :  None

No.7
ชื่อ : นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ : อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name : Mr. Somruk Likitcharoenphan
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 54 years old
Education : Bachelor’s Degree in Industrial Engineering from Chulalongkorn University 
  Bachelor’s Degree in Computer Science from Mahidol University
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 : 13,600  shares or 0.00%

No.8
ชื่อ : นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ :  อายุ 61 ปี
ประวัติการศึกษา :  วทิยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาเอกกฏีวทิยา จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
Name : Mr. Watchara Pingsuthiwong
Position : Executive Officer & Senior Vice President
Age : 61 years old
Education : Bachelor of Science’s Degree in Entomology from Kasetsart University
Shareholding in the Company as of 31 December 2018 :  None

หมายเหตุ :  *  นายโยชิฮิโระ ทามูระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561
 **  นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561
Remark :  *  Mr. Yoshihiro Tamura has been appointed as Chief Executive Officer & President since March 29, 2018.
 **  Mr. Kyosuke Sasaki retired from the position of Chief Executive Officer & President on March 29, 2018.
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

เลขานุการบริษัท  / สำานักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office

นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท  / หัวหน้าส�านักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij 
Corporate Secretary / Legal Head

ด้านทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Group

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai 
Executive Officer & Senior Vice President

สำานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

นายไพฑูรย์ อินอุทัย 
ผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบภายใน  

Mr. Phaitoon Inuthai 
General Manager - Internal Audit Office

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group

นายเรียวซุเกะ โฮริ 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ryosuke Hori 
Executive Officer & Senior Vice President

นายสุรวิชญ์ เจียรพงษ์ 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานวางแผนองค์กร

Mr. Suravich Chearapong 
General Manager - Corporate Planning Division

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป 

Mr. Nuttakorn Chitraphan
General Manager - General Affairs Division

นายกริช กัจฉปานันท์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Kritch Katchapanan
General Manager - Information Technology Division

ด้านจัดซื้อ
Procurement Group

นายจิโร่ นิชิยาม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Jiro Nishiyama
Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท ตั้งควิวิช 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อ

Mr. Thananat Tangkavivit 
General Manager - Procurement Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Shigetsugu Fukuda
Chief Financial Officer & Executive Vice President

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชี

Mrs. Sunee Lorungroj 
General Manager - Accounting Division

นางลักษมี หิรัญญะวณิชย์ 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Mrs. Luksami Hirunyavanich 
General Manager - Finance Division
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ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Commercial Group / Marketing and R&D Division

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Watchara Pingsuthiwong 
Executive Officer & Senior Vice President

นายกิจ ประเสริฐชัย  
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย

Mr. Kit Prasertchai  
General Manager - Sales Division

นายศุภชัย ปานด�า*
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย

Mr. Supachai Pandum*
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

หมายเหตุ :  * นายศุภชัย ปานด�า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
Remark :  * Mr. Supachai Pandum has been appointed as General Manager - Sale Division since October 1, 2018.

ด้านการผลิต
Production Group

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้จัดการโรงงาน

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

นายพลจักร มิ่งมหากุล
รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Poljak Mingmahakul
Deputy Plant Manager

นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Nares Tunpichai
General Manager - Production Management Division

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Boonchai Kokietpitak 
General Manager - Operation Support Division

โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้จัดการโรงงาน

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

นายพลจักร มิ่งมหากุล
รองผู้จัดการโรงงาน

Mr. Poljak Mingmahakul
Deputy Plant Manager

นายนเรศ ตันพิชัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Nares Tunpichai
General Manager - Production Management Division

นายเฉลิมพล สมาคม
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Chalermphol Samarkhom
General Manager - Operation Support Division

สาขาย่างกุ้ง
Yangon Branch

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ko Tojima 
Executive Officer & Senior Vice President
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

1. การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company, Subsidiary and  
 Associate Companies

ที่
No.

รายนาม
Name

TCCC

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies

บริษัทร่วม
Associate
Company

1 2 3 4

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*

X

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ**
Mr. Kyosuke Sasaki**

X

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ***
Mr. Yoshihiro Tamura***

0/* X X X /

4 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda

/* / /

5 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

/*

6 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

/

7 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn

/ /

8 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

#/

9 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

#/

10 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

#/

11 นายเรียวซุเกะ โฮริ
Mr. Ryosuke Hori

* / / /

12 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong

*

13 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan

* /

14 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai

* /

15 นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima

* +

บริษัทย่อย / Subsidiary Companies บริษัทร่วม / Associate Company

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

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

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

3. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

หมายเหตุ :    
 X = ประธานกรรมการ 0 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 /  = กรรมการ   *  = เจ้าหน้าที่บริหาร   + = กรรมการผู้จัดการ
Remark : 
 X = Board Chairman 0 = Chief Executive Officer and President # = Independent Director and Audit Committee Member
 /  = Director   *  = Executive Officer   + = Managing Director
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2. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำาปี 2561
    Details of the 2018 Board of Directors Meeting Attendance

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
In 2018, the company held 5 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow.

ที่
No.

รายนาม
Name

ตำาแหน่ง 
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman  - - - -

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ**
Mr. Kyosuke Sasaki**

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman     

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ***
Mr. Yoshihiro Tamura***

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President -    

4 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

    

5 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

    

6 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director 

    

7 นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
 Director

    

8 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

    

9 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

    

10 นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

    

หมายเหตุ :  = เข้าร่วมประชุม X = ไม่เข้าร่วมประชุม - = ลาออก/ยังไม่ได้รับต�าแหน่ง
Remark :  = means Attended X = means Absent    - = means Resigned/not in position

หมายเหตุ : *  นายโยชิอากิ อิชิมูระ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
 **  นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
 *** นายโยชิฮิโระ ทามูระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
Remark : *  Mr. Yoshiaki Ichimura retired from the position of Chairman since March 29, 2018.
 **  Mr. Kyosuke Sasaki retried from the position of Chief Executive Officer and President and has been appointed as Chairman on March 29, 2018.
 *** Mr. Yoshihiro Tamura has been appointed as Chief Executive Officer and President on March 29, 2018.
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3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำาหรับปี 2561
     Remuneration of Directors and Executives in the year 2018

ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการส�าหรับปี 2561 มีจ�านวนรวม 6.7 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน  
(2) ค่าบ�าเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละ
ท่านมีดังนี้
 Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2018 amounted to a total of THB 6.7 million, which  
included (1) monthly remuneration (2) Director Bonus remuneration and (3) Audit Committee Meeitng Allowance (for Audit Committee). Details 
of these are given below:

 ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
 Other  remuneration : None

ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารส�าหรับปี 2561 จ�านวน 9 ท่าน มีจ�านวนรวม 38 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน 
รายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
 Monetary Remuneration : Remuneration of The Executives in the year 2018 for 9 persons amounted to a total of THB 38 million, which included 
(1) monthly salary and (2) other benefits
 ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
 Other  remuneration : None

หมายเหตุ : *  นายโยชิอากิ อิชิมูระ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
  ** นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ  
   ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
  *** นายโยชิฮิโระ ทามูระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
Remark : *  Mr. Yoshiaki Ichimura retired from the position of Chairman since March 29, 2018.
  **  Mr. Kyosuke Sasaki retired from the position of Chief Executive Officer and President and has been appointed as Chairman on  
   March 29, 2018.
  ***  Mr. Yoshihiro Tamura has been appointed as Chief Executive Officer and President on March 29, 2018.

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

ลำาดับที่
No.

รายนาม
Name

ตำาแหน่ง
Position

กรรมการ
Directors

กรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

1 นายโยชิอากิ อิชิมูระ*
Mr. Yoshiaki Ichimura*

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

 266,000  - 

2 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ**
Mr. Kyosuke Sasaki**

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

 1,280,000  - 

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ*** 
Mr. Yoshihiro Tamura***

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

 36,000  - 

4 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
Mr. Shigetsugu Fukuda

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

 798,000  - 

5 นายจิโร่ นิชิยาม่า
Mr. Jiro Nishiyama

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

 726,000  - 

6 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director

 280,000  - 

7 นายสุวิช สุวรุจิพร 
Mr. Suvij Suvaruchiporn 

กรรมการ
Director

 280,000  - 

8 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

 493,333  700,000 

9 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

 400,000  540,000 

10 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

 400,000  540,000 

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

รายงานประจ�าปี 256160      
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1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ

 บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและการบรหิารจดัการด้วยความโปร่งใสซ่ึงจะช่วยเพิม่ความ
สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่
ด ีมีคณะกรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีวสิยัทัศน์ รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธบิายเหตุผลได้ รบัผิดชอบในการปฏบัิตหิน้าท่ี 
มคีวามยุตธิรรมและซ่ือสตัย์ มกีารด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจดัให้มกีารสร้างกลไกควบคมุและถ่วงดลุอ�านาจเพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 ในการด�าเนินกิจการ บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซ่ึงจะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนในบริษัท โดยก�าหนดนโยบายและการ
ด�าเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมี
ส่วนแบ่งในผลก�าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการ
รับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
  ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งเผยแพร่
ส�าเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุ
วตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี ้ยังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้ส่งค�าถามและเสนอวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้
 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจ�าปี 2561 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย บริษัทยังได้จัดเตรียมของว่างและของที่
ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกท่านซ่ึงรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เข้าร่วมประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม และมีเจ้าหน้าที่ของส�านักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนให้ผูถ้อืหุ้นทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถอืหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผูถ้อืหุ้นได้ซักถามข้อสงสยัต่างๆ ต่อท่ีประชุมได้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
 ส�าหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 
 ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้น�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี
การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบพีระมิด
 นอกจากนี ้บรษัิทจดัให้ผูล้งทุนรายย่อยท่ีสนใจในกจิการบรษัิทเข้าเย่ียมชมกจิการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมลูของบรษัิทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ โดยด�าเนนิการประชุมผูถ้อืหุ้นและพจิารณาลงคะแนนเสยีงตามล�าดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ ในการออกเสยีง ผูถ้อืหุ้นจะมสีทิธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ  เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งค�าแนะน�า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 
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 ส�าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีต้องการเสนอช่ือกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจ�าปีสามารถท�าได้โดยเสนอรายช่ือพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้  
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  บริษัทจึงได้ก�าหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ท�าให้ผูถ้อืหุ้นไม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยผูท่ี้ได้รบัทราบข้อมูลภายในของบรษัิทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่ผู้อ่ืนเว้นแต่เป็นบุคคลท่ีจ�าเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่น�าข้อมลูดงักล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเครอืญาต ิบรษัิทได้จัดพมิพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และบริษัทได้จัดอบรมเนื้อหาของกฎเกณฑ์และประมวลนี้แก่ผู้
บริหารและพนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย  บริษัทยังมีข้อก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัทท�าการซื้อขายหลัก
ทรพัย์ของบรษัิทในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนท่ีบรษัิทจะเผยแพร่งบการเงนิของบรษัิทหรอืข้อมลูส�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิทสูส่าธารณชน นอกจาก
นี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท เมื่อแรกเข้ารับ
ต�าแหน่งและต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ตามข้อก�าหนดและข้ันตอนปฏบัิตท่ีิระบุไว้ในพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ด้วย ส�าหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้
ข้อมูลภายใน และนอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา
 ในกรณขีองการท�ารายการเกีย่วโยงนัน้ บรษัิทได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการเข้าท�ารายการเกีย่วโยงกนัไว้ในตารางอ�านาจอนมุตักิารท�าธรุกรรมของ
บริษัทโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
ท้ังนี ้บรษัิทจะพจิารณาถงึประเภทของรายการท่ีเกีย่วโยงกนั มลูค่าของรายการ และจะด�าเนนิการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ ขออนมุตัคิณะกรรมการหรอืขออนมุตัิ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีโดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม  
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย 

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนว ทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า
เพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท�างาน บรษัิทดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั และเอ้ือต่อการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงงานของบรษัิท โดยมีข้อบังคบัเกีย่วกบัการท�างานของบรษัิทเรือ่งความปลอดภยัในการปฏบัิตงิานซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏบัิตท่ีิเข้มข้นกว่า
มาตราฐานท่ีกฎหมายก�าหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุด
เนื่องจากการท�างานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย  
 ด้านพฒันาทักษะความรู ้ความสามารถ  บรษัิทได้จดัให้มแีผนหลกัสตูรการอบรมและสมัมนาประจ�าปีท่ีเหมาะสมแก่พนกังานแต่ละคนโดยส�ารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนกังานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิม่ทักษะด้านใดของพนกังานบ้าง ในแผนได้มีก�าหนดชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความส�าเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทมีข้อบังคับการท�างานซึ่งได้ก�าหนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิง
จากมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�า
ปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปณกิจส�าหรับ
พนักงานและคนในครอบครัวท่ีเสียชีวิต และอื่นๆ รวมถึงโบนัสประจ�าปีให้แก่พนักงานซึ่งจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี บริษัทได้จัดตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพ่ือพิจารณา
ด�าเนินการต่อไป
 ด้านสทิธมินษุยชน ในประมวลระเบียบปฏบัิตแิละจรยิธรรมของบรษัิทได้ก�าหนดไว้เป็นหลกัการส�าคญัถงึการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพส่วนบุคคล ไม่แบ่ง
แยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรงไม่ว่า
กรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
บรรยากาศการท�างานที่ดี 
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 3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษัท
ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมท้ังในเรื่องคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบต่อสินค้าโดยบริษัทจะจัดส่ง
สินค้าท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ท้ังยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าท่ีจัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่น�าไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้ด้วย 
บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยังตรวจ
สอบรายชื่อของคู่ค้าว่าอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมที่ท�ากับคู่ค้าไม่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้ 
การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและผู้
จัดหา Supply Chain บริษัทจะท�าสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 
 3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ท�าข้อตกลงใดๆ ท่ี
เป็นการขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นการฮั้ว หรือการกระท�าใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบง�าตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการท�าความตกลงร่วมกัน
ก�าหนดราคา
 3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
ก�าหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดท�าแผนประจ�าปีในการพัฒนาสังคม 
ชุมชนและสิง่แวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทได้รเิริม่โครงการต่างๆ ท่ีช่วยลดมลภาวะและใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ เช่นโครงการโรงงานพลงั
ความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและ
อนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการ
และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย
 หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทได้ก�าหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามท�าการคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่การไม่ให้ เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อ�านาจ
รฐัเพือ่ประโยชน์ใดๆ ท่ีมชิอบด้วยกฎหมาย รวมถงึไม่สนบัสนนุการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีรฐัเพือ่ให้บรษัิทได้รบับรกิารตามปกต ิหากจ�าเป็นต้อง
ท�าธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วยบริษัท
จัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่นเป็นประจ�าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระท�าผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้อง
เรียนและคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 
 - พนกังานบรษัิทสามารถเสนอร้องเรยีนการกระท�าท่ีขัดต่อกฎระเบียบของบรษัิทหรอืเสนอความคดิเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคบับัญชาคอืผูจ้ดัการท่ัวไป
หรอืเจ้าหน้าท่ีบรหิารได้ หรอืหากพนกังานรูส้กึไม่สะดวกหรอืไม่สบายใจ พนกังานสามารถร้องเรยีนหรอืเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทางได้แก่อีเมล์ จดหมายและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อ
มีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติจะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุมคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเพื่อสอบสวนหาหลักฐาน
แล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้าส�านักกฎหมายจะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็น
ทราบถึงการด�าเนินการต่อไป
 - นอกจากนี ้พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ สามารถเสนอข้อร้องเรยีนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งข้อร้องเรยีนไปท่ีอเีมล์ compliance@thaicentral.co.th 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ที่อยู่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรงเพื่อพิจารณาต่อไป 
 บรษัิทได้ก�าหนดแนวทางวธิกีารพจิารณาข้อร้องเรยีนรวมถงึบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏบัิต ิและในการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ
บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกลบ
เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและท่ัวถงึ ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปตลอดจนข้อมลูส�าคญั
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ให้ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษัท www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์  
02-639-8888 ต่อ 1411 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
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 4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ การถือหุ้น 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการ
เงินและผลการด�าเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ข้อมูล
รายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
 4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 
 4.3 บรษัิทได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบรษัิทต้องรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทให้บรษัิททราบทุกครัง้รวมถงึการจดัท�ารายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการเม่ือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกปีจะมีการแจ้งเตือนถึง
นโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 4.4 จ�านวนเงนิค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเทียบเคยีงจากค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทส�าหรับปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว
 4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบที่ต้องค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม 
รบัผดิชอบ เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส ก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้น รวมท้ังประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารบริษัทได้
ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ท้ังหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด 
 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ   ประธานกรรมการ
 นายโยชิฮิโระ ทามูระ   กรรมการผู้จัดการใหญ่
 นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
 นายจิโร่ นิชิยาม่า   กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์  กรรมการ
 นายสุวิช สุวรุจิพร   กรรมการ
 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 256164      



 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ละ
ครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดท�าเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการ
ผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัท
และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น      
 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏบัิตงิานระหว่างคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร มีการก�าหนดระดบัอ�านาจด�าเนนิการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างย่ิงการก�าหนดอ�านาจทางการเงนิอย่าง
ชัดเจน 
 3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย โดยก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุม 
คณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ้คณะกรรมการยังได้ตระหนกัถงึการปฏบัิตติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ จงึได้ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานเรือ่งท่ีส�าคญัต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด
 6. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอืน่ให้ด�าเนนิกจิการของบรษัิทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บุคคลดงักล่าวมอี�านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
 7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. พจิารณารายการท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มเีหตผุล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจรยิธรรมท่ีด ีเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส 
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่ง
ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ หรือนายจิโร่ นิชิยาม่า ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. 
คือ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญบริษัท

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการโดยในปี 
2561 มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
 1. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Board that make a difference (BMD) 8/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้ ส�าหรับปี 
2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ
 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการตรวจสอบ 
 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ
 โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล    เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม
 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
  7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
   1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   3) การปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท
   4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
   7) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท
 8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
  บริษัทมีส�านักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนินงานของสาย
งานต่างๆ โดยส�านกัตรวจสอบภายในมหีน้าท่ีสอบทานความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถงึการประเมินความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบการ
ควบคมุภายใน พร้อมท้ังวางแผนการตรวจสอบและตดิตามให้มีการปฏบัิตติามแผน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้การด�าเนนิของบรษัิท เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล ส�านักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ก�ากับดูแลส�านักงานตรวจสอบภายใน

2.3 คณะกรรมการบริหาร
 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีบริหารจ�านวน 8 ท่าน 
(โปรดดูหน้า 52)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. บรหิารจดัการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนมุตัิในเรือ่งส�าคัญๆ เป็นลายลกัษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง
อ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บีญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นท่ีส�าคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 
 3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
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การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประธานกรรมการบรษัิท ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท้ังนีมี้การแยกอ�านาจหน้าท่ีระหว่างกนัอย่างชัดเจน 
ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทได้มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการรายงานการด�าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญได้

2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 คณะกรรมการระเบียบปฏบัิตเิป็นคณะกรรมการท่ีถกูจดัตัง้ข้ึนตามกฏเกณฑ์ระเบยีบปฏบัิตขิองบรษัิท (Compliance Program) เพือ่ท�าหน้าท่ีในการพจิารณา
เนื้อหาและก�ากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและก�ากับการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในประมวลอย่าง
เคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานบริษัทยึดม่ันใน
มาตรฐานทางจรยิธรรมในระดบัสงูและป้องกนัมิให้มีการกระท�าท่ีผดิกฎหมายหรอืผิดต่อนโยบายของบรษัิท อันเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถอืหุ้นและนกัลงทุน
ทั่วไป ทั้งยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักงานของ
บริษัท การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในเนื้อหา และน�าไปใช้ปฏิบัติในการ
ท�างาน รวมถึงต้องสอดส่องดูแลการกระท�าที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่   เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร    เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 3. หัวหน้าส�านักกฎหมาย  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ
อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
 2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระท�าใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
 3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจ�าเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงน�าเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนเพื่อด�าเนินการตามนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ในบริษัท 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและกรรมการรองผู้จดัการใหญ่, เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 3. หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�าเพื่อการปรับปรุง
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท  
เพื่อด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
  ตามข้อบงัคบัของบรษิทั กรรมการของบรษิทัจะถูกเลือกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น โดยมจี�านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 
1 คน 
 บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด       
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการ 
ข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่
จ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่        
 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น 
ข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 ข้อบังคับบริษัทยังก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ
 เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลท่ีไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
 เม่ือมีการสรรหากรรมการใหม่ บรษัิทจะจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่โดยจดัรวบรวมข้อมลู กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการของบรษัิท 
รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

3.2 กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผ่านข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 (และท่ีมกีารแก้ไข) พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไข) และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและเจ้าหน้าท่ีบรหิารหลงัจากการประชุมสามญัประจ�าปีซ่ึงจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี 
บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ ในกรณีที่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าด�ารงต�าแหน่งที่ว่างลง 
ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน
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4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจกรณีที่ส�าคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่าง
กัน การได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชี
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดท�างบการเงินรวม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผล
ประโยชน์ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
 5.1 บริษัทได้จัดท�าและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศยัข่าววงในก�าหนดอยู่และจดัให้มกีารอบรมประจ�าปีในหัวข้อดงักล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือช่ือรบัทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 
 5.2 ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร น�าข้อมูลภายใน
ท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้
บรหิารจะต้องงดการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรวมถงึข้อมลูส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิท
ให้แก่สาธารณชน
 5.3 ส�าหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้น�า
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง

6. เลขานุการบริษัท

 ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�า
แนะน�าด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 นายพชระ วรรธนวนิจิ จบการศกึษาทางด้านกฎหมายจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวทิยาลยัซิดนย์ีประเทศออสเตรเลยี และผ่านการอบรมหลกัสตูร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจ�าปี 2558 2559 2560 และ 
2561) และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่งส�านักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 
2561 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 79
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

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 applies Corporate Governance Code for listed companies 2017 issued by the Securities and Exchange Commission for 
its operation. The Company’s compliance with CG Code covers these following five topics:
 1. Rights of Shareholders
 2. Equitable Treatment to Shareholders
 3. Concern of Stakeholders’ Roles 
 4. Disclosure and Transparency
 5. Responsibilities of the Board

1. Rights of Shareholders
 The company is highly aware of and always place importance on the rights of shareholders in order to encourage their trust and confidence 
in investing with the Company. Therefore, the Company has issued policies and guidelines to maintain the equal basic rights to every shareholder in 
compliance with the Articles of Association of the Company and related laws. For example, the shareholders have the right to receive profits/dividends 
equally, the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the right to appoint a proxy to attend and vote on their behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders, the right to express their opinions and ask questions to the Board, and the right to receive sufficient and up-to-date 
information, and the right to be treated in equitable when buy back shares is conducted by the Company. Moreover, the Company has implemented 
the suitable management in effective manner.
 In conducting the shareholders meeting, the Company sufficiently disseminated meeting notices and relative meeting documents to every 
shareholder in advance and has provided assistance to shareholders in the shareholders meeting; moreover, the Company has posted the meeting’s 
information on the Company’s website for the shareholders to rapidly access to it, and disclose 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 46 Annual General Meeting of 2018, it was held on 29 March 2018 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 
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. 
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 - Furthermore, employees and any other interested party could complain directly to the Board of Director via email: compliance@thaicentral.co.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.
 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.

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 2018 
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, 2018 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

2.1 The Board of Directors
 The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the authority of management,  
The Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors, who are  
appointed to be the Audit Committee. All directors shall possess the qualifications according to the Public Company Act B.E. 2535 (and amendments), 
the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (and amendments) 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. Kyosuke Sasaki    Corporate Board Chairman
 2. Mr. Yoshihiro Tamura   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 2018, the Board of Directors held 
5 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed for 
adoption and kept for the concerned parties’ inspection. 

Roles and Responsibilities of the Board of Directors
 1. The Board of Directors participates in setting direction of the Company’s vision, mission, objective, business plans and budget as well as 
supervises the management to conduct operations according to the predetermined strategic plans and budgets, efficiently and effectively, to maximize 
the Company’s value and shareholders wealth. 
 2. The Board of Directors has also established internal control system and monitoring their implementation in a consistent, ever manner. The 
Board of Directors has stipulated a strict segregation of operational responsibilities and duties amongst members of the Board and Management 
clearly defined each aspect of managerial authority, particularly financial authority. 
 3. To carry out duties in accordance with the laws, the objectives, the Articles of Association of the Company, and the resolutions of the 
shareholders’ meetings in good faith and with care to preserve the interests of the Company.
 4. To  determine  vision,  policy,  operational  plan  and  budget  of  the  Company  as  well as to oversee and superintend the management 
to be in line with the assigned policy. The Board of Directors also supervises the performance of the Company’s management by requiring them to 
report on business progress and the Company’s earnings on a monthly basis at the Board of Directors’ Meeting. Furthermore, the Board is fully aware 
of pertinent laws and regulations and requires management to report every important issue related to the Company in order to run the business  
efficiently and correctly.
 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. Yoshihiro Tamura or  
Mr. Jiro Nishiyama, jointly sign with group B: Mr. Shigetsugu Fukuda, in total of 2 directors, and seal of the company.

รายงานประจ�าปี 256174      



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 2018, there are directors who attend the training as follows.
  1. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the training of Board that make a difference (BMD) 8/2018, organized by Thai Institute of Director 
Association (IOD).
  
2.2 Audit Committee 
 The Board of Directors has resolved and appointed the first Audit Committee in August 1999, consisted of 3 directors from the Board whose 
fully qualified in accordance with the Public Company Act B.E. 2535 (1992) (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) 
(and amendments), the criteria under the Announcement of the Securities and Exchange Commission, the Announcement of Capital Market  
Supervisory Board No. Tor.Jor. 39/2559, and other relevant of Announcements of the Stock Exchange of Thailand. 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 2018, 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 2018, 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.
 8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.
  The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office works independently in auditing 
the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to inspect and review the accuracy and completeness of data  
including assessing an adequate and efficiency of the internal control systems. The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in 
compliance with the objectives to achieve the efficient and effective Company’s operations. Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees 
the Internal Audit Office.
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2.3 Executive Board
 The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 9 persons as the 
executive officer. (Please see 52)

Roles and responsibilities of the Executive Board
 1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority in writing in the Schedule 
of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human resources according to plan or budget which is approved by 
the Corporate Board of Directors with strict compliance, honesty and considering the best interest of the Company and shareholders.
 2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to strategy and direction of 
business operation, business plan, budget and resources allocation.
 3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.

Segregation of the Chairman and the President & CEO Positions
 The Chairman of the Board of Directors shall not be the Chief Executive Officer, in order to clearly segregate duties in setting corporate 
policy and daily management. Schedules of Authorities for the Board of Directors is setting for approve on major and material matters. The Company 
operating performance is reported to the Board of Directors Meetings, and the Board is able to review and question the operating performance and 
the management.

2.4 Compliance Committee
 The Compliance Committee is set up in accordance with the Compliance Program to act for considering the contents and monitoring the 
application of the Code of Conduct & Ethics which is the fundamental policy covering and governing all business operation of the Company.
 The Code of Conduct & Ethics shall apply to the Company, Directors and all employees; they shall strictly comply with the Code. The practice 
of the Code is based on moral, ethics, and honest principle aiming for all employees to adhere the highest standard of ethic and prevent any conduct 
which breach the law and the Company rules and regulations; thus, it will achieve the trustworthy of the shareholders and the investor. In addition, 
this will promote the sustainability growth of the Company. The content of the Code is categorized in 3 chapters: Our Employees, Our Business 
Conduct and Our Assets and Information. All employees have the duty to study and understand the contents, and shall apply it to any business  
conduct including keep monitoring any business conduct to prevent any violation to the Code.

Compliance Committee is comprised of:
 1. The President  The Chairman of Compliance Committee
 2. Executive Officers  The Member of Compliance Committee
 3. Head of Legal Office The Secretary of Compliance Committee

Roles and Responsibilities of the Compliance Committee
 1. Plans the application and compliance of the Code of Conduct & Ethics in order to achieve the objective, and educate the Code to all  
employees including considers and approves the plan of application and compliance of the Code that proposed by the related divisions.
 2. Provides and monitors the emergency hotline for using in reporting and complaining any unlawful act or any misconduct to the Company’s 
rules and regulations or any doubtful act. 
 3. Set up the investigation team as deemed fit to finding facts of the illegal acts or the misconduct to the Company’s rules and regulations, and  
deliberate the punishment for those acts including find the appropriate measure to deal with the case, and also prevent occurrence of such case in the 
future.
 4. Educates and trains all employees to understand and acknowledge their duties and responsibilities under the Code of Conduct & Ethics.

2.5 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  
possible loss.  Risk Management Committee has adopted standard principles of enterprise risk management widely applied in listed companies for 
implementation in the Company.
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 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

3.1 Director
Appointment and Dismissal of Director
 According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder 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.

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). 
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 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. 

3.2 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 (and amendments), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and amendments) , the Announcement of Capital Market  
Supervisory Board No. Tor.Jor. 39/2559 including the relevant of Announcement of the Securities and Exchange Commission and Announcement of 
the Stock Exchange of Thailand.

3.3 Executive Board
Nomination of the Executive Board
 The Corporate Board of Directors will nominate the President and the Executive Officers after the Annual General Meeting. The term of the 
President and the Executive Officers is 1 year. The nominated Executive Officer is selected from the member of the Corporate Board of Directors, 
Senior Vice President or an outside person who is competent and well-knowledgeable. In the event of vacancy of Executive Officer, the President 
shall propose the nominated person to replace the vacancy to the Corporate Board of Directors for approval. The new Executive Officer shall serve 
its term for the remaining period of the former Executive Officer whom he/she is replaced.

4. Supervision on operation of the subsidiary company and the associated company 

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

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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(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบ
บัญชี

Audit Fee

ค่าบริการ
อื่น

Non-Audit 
Fee

รวม
Total

ค่า
ตอบแทน
ค้างจ่าย
Accrued 
Audit/

Non-Audit 
Fee

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

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

2,350,000 - 2,350,000 1,184,000

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

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

784,000 - 784,000 572,000

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

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

132,000 - 132,000 60,000

4 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)
สาขาย่างกุ้ง
Thai Central Chemical Public Company Limited
(Yangon Branch)

Myanmar Vigour & Associates Limited 174,739 21,200 195,939 80,646

5 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด
TCCC Myanmar Limited

Myanmar Vigour & Associates Limited 448,280 - 448,280 352,240

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

3,889,019 21,200 3,910,219 2,248,886

6. Corporate Secretary

 To comply with the Securities and Exchange Act, the Company appointed Mr. Photchara Wattanawinij to be a corporate secretary to take 
care the Corporate Board of Directors meeting and the Executive Board meeting, prepare and maintain important documents including notice of the 
Corporate Board of Directors meeting, Annual Report, notices of shareholders meeting, minutes of shareholders meeting and Report on Interest of 
Directors and Executives, including providing advice on law, rules and regulations to support compliance of the Corporate Board of Directors and the 
Executive Board. 
 Mr. Photchara Wattanawinij holds the law degree from Thammasart University and the University of Sydney, Australia. He passed the training 
on Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) #23 held by the Company Secretary Club, Thai Listed Companies Association.

7. Remuneration of auditor
 
 The Company’s auditor is Mr. Manoon Manusook, Certified Public Accountant No. 4292 (affixed his signature on the Company’s financial 
statement for 3 year in 2015, 2016, 2017 and 2018) and/or Mr. Chavala Tienpasertkij, Certified Public Accountant No. 4301 (never affixed his  
signature on the Company’s financial statement) and/or Mr. Choopong Surachutikarn, Certified Public Accountant No. 4325 (never affixed his  
signature on the Company’s financial statement) of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit to be the auditors of the Company for the financial year 
2017 with the following details of remuneration:-

Annual Report 2018 79      



ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส�าคัญที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า การด�าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น เรื่องที่ทุกฝ่ายต้อง
ให้ความส�าคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 
แต่ CSR ในปัจจบัุนก�าลงัทวีความส�าคญัและกลายเป็น “แนวคดิและวธิกีารบรหิารจดัการธรุกจิ” เพือ่พฒันาการด�าเนนิธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพ ลดความเสีย่ง 
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วย
การส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีมคีณุภาพเพือ่ช่วยเพิม่คณุภาพและผลผลติในการเพาะปลกู และยังให้ความส�าคญัในการสร้างคณุค่าให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยี
ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  บริษทัได้จัดท�ารายงานฉบบัความรับผิดชอบต่อสังคมฉบบันี้ขึน้เพื่อ
รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท
 ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
 “เรามุ่งมั่นท่ีจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”

พันธกิจของบริษัท
 1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า 
  เรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเหนือกว่า ซ่ึงจะถูกคิดค้นและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่งเพ่ือเพิม่ผลผลติในการเพาะปลกู การบรกิารของเราจะครอบคลมุไปยังเกษตรกรท่ัวท้ังภมิูภาคอาเซียน และจะขยายรปูแบบเพิม่ขึน้อีกเพ่ือยก
ระดับห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. พัฒนาคนของเรา 
  เรามุง่ม่ันท่ีจะพฒันาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีพนกังานช่วยกนัส่งเสรมิให้เตบิโตไปพร้อมกนั เราจะ
พัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 3. เอาใจใส่ต่อสังคม 
  เรามุ่งม่ันท่ีจะท�าให้กระบวนการทางธรุกจิของเราเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม มคีวามย่ังยืน และสร้างอิทธพิลเชงิบวกต่อสงัคม โดยการน�าเอาแนวคดิ
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการด�าเนินธุรกิจของเรา

ทิศทางสู่ความยั่งยืน
 “การสร้างคณุภาพชีวติท่ีดีให้แก่เกษตรกร เพือ่ส่งมอบคณุค่าทางการเกษตรท่ีย่ังยืน” ถอืเป็นค�าม่ันสญัญาท่ีบรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน) 
ให้ความส�าคัญและยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 
 การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกร จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ในฐานะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็นสินค้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร  
บรษัิทจงึมคีวามรบัผดิชอบท่ีจะต้องผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ควบคมุสนิค้าให้ได้มาตรฐานสงู คิดค้นและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนให้ค�าปรกึษา
ในการใช้สินค้าที่ถูกต้อง ปลอดภัยแก่เกษตรกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภาพ และสามารถส่ง
มอบสนิค้าทางการเกษตรท่ีมีคณุค่าและปลอดภยัแก่ผูบ้รโิภค นอกจากนีบ้รษัิทยังไม่ละเลยท่ีจะดแูลชมุชนและสิง่แวดล้อมซ่ึงอาจได้รบัผลกระทบจากกจิกรรม
ของบริษัท โดยการลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทและ
ชุมชนซึ่งสามารถน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

กรอบการรายงาน
 เนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดท�าขึ้นตามแนวทางการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบ
การรายงาน CSR บูรณาการประจ�าปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะ
กิจกรรมของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีก�าลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี
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ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิกจิการของบรษัิทในด้านต่างๆ และอาจได้รบัประโยชน์หรอืผลกระทบจากการด�าเนนิกจิการของบรษัิท
ด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วน
ได้เสียยังเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทจะประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนส�ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
 บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1. พนักงานของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับได้แก่ ค่าจ้าง
สวัสดิการต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 2. ผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุน เป็นผูช้�าระเงนิซ้ือหุ้นของบรษัิทจงึมีส่วนได้เสยีข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบรษัิทด้วย ประโยชน์หรอืผลกระทบท่ีอาจได้
รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลก�าไรขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3. เกษตรกร เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ 
การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
 4. ผู้แทนจำาหน่าย เป็นผู้มีความส�าคัญในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอาจได้รับคือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย
สนิค้า การจดัเตรยีมและขนถ่ายสนิค้าให้แก่ผู้แทนจ�าหน่าย การส่งเสรมิและสนบัสนนุทางการตลาด การรบัประกนัสนิค้าในกรณสีนิค้ามคีวามช�ารดุบกพร่อง
 5. คูค้่า ผูจ้ดัหา เป็นผูท่ี้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจดัหาวตัถดุบิ หรอืเป็นผูร้บัจ้างหรอืให้บรกิารแก่บรษัิทในงานหรอืโครงการใดๆ ประโยชน์
หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์ 
 6. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจ�าหน่ายสินค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมาย การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
 7. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การช�าระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่ง
แวดล้อม การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

ประเด็นที่สำาคัญและมุ่งเน้นในการดำาเนินความรับผิดชอบสังคม
 จากการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสยีโดยพจิารณาจากประเดน็ท่ีมคีวามส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีและประเดน็ท่ีมีความส�าคญัต่อบรษัิท บรษัิทจงึได้ก�าหนด
ประเด็นที่ส�าคัญและมุ่งเน้น จากนั้นบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นส�าคัญ
 - การควบคุมคุณภาพของสินค้า
 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การปฏิบัติต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
 - การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้                                                                                  
 1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
  บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น 
“ปุ๋ยเตม็สตูร” การท่ีปุ๋ยมคีณุภาพดจีะส่งผลให้ปรมิาณผลผลติทางเกษตรเพิม่ เกษตรกรกจ็ะมรีายได้เพิม่มากข้ึนและช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ให้ดีขึ้น
  - ในสายการผลิต บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพ
ของปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกัน เริ่มจาก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่าง
ท่ีปุ๋ยผลิตส�าเร็จผ่านสายพานการผลิต และช่วงท่ี 3 สุ่มตรวจระหว่างท่ีปุ๋ยผลิตส�าเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น 
พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่างของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานล�าเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออก
จากสายการผลิตและน�าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมาก
ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
  -  บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยขึ้นที่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพความแม่นย�าในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  
ในกระบวนการตรวจสอบวเิคราะห์ปุ๋ยเคมีจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิารกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึมัน่ใจได้ว่าปุ๋ยเคมีท่ีผ่านการวเิคราะห์จากห้อง
ปฎบัิตกิารของบรษัิทจะมคีณุภาพสงูตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  ปัจจบัุนห้องปฏบัิตกิารของบรษัิทได้รบัการรบัรองเป็นห้องปฏบัิตกิารวเิคราะห์ปุ๋ยจากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจ�าหน่ายได้
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 2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
  บรษัิทได้ด�าเนนิโครงการปรบัปรงุระบบขนส่งภายในโรงงานนครหลวงและโรงงานพระประแดงในข้ันตอนการล�าเลยีงสนิค้าผลติส�าเรจ็เข้าสูโ่กดงั
และการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจ�าหน่าย
  - ส�าหรับโรงงานนครหลวง บริษัทได้ติดตั้งระบบ Palletizer ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แผ่น Pallet รถยกและสายพานล�าเลียงในการเคลื่อนย้ายสินค้า
โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแทนระบบเดิมซ่ึงเป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก การปรับปรุงระบบดังกล่าวสามารถเพิ่ม
ความรวดเร็วในการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งโดยปกติในฤดูจ�าหน่ายปุ๋ยลูกค้าจะใช้เวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าประมาณ 6 ชั่วโมง โดยมีระยะ
เวลาเฉลี่ยในขนสินค้าข้ึนรถบรรทุก 2.5 นาทีต่อตันไม่รวมเวลาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกไปตามจุดจ่ายสินค้าแต่ละสูตร เม่ือได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับสินค้าลงเหลือประมาณ 2.30 ชั่วโมง และระยะเวลาเฉลี่ยในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกลดลงเหลือ 1.75 นาทีต่อตัน
โดยลูกค้าไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเนื่องจากสามารถขนสินค้าทุกสูตรได้ที่จุดเดียว โครงการนี้จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าลดเวลาในการขนส่งสินค้าภายใน
โรงงานลงได้ถึงกว่าร้อยละ 30
  - ส�าหรับโรงงานพระประแดงบริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการการล�าเลียงสินค้าเข้าสู่โกดังและการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้เลือก
ติดตั้งระบบ P-Sling ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เชือกสลิงเย็บติดกับผ้าใบเป็นอุปกรณ์ในการบรรจุกระสอบเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละ 2 เมตริกตัน จ่ายผ่านเครื่อง
จ่าย จากการวัดประสิทธิภาพผ่านมา 1 ปี พบว่าช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าได้ จากเดิมระยะเวลาเฉลี่ยในการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 2.7 นาทีต่อ
เมตริกตันลดลงเหลือ 1.2 นาทีต่อเมตริกตัน ด้วยวิธีการจ่ายด้วยระบบ P-Sling นี้เราสามารถลดเวลาในการขนถ่ายสินค้าได้ถึงร้อยละ55.6
 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  - บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความ
ร้อนที่โรงงานพระประแดงโดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่
การไฟฟา้นครหลวง ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา้นอกจากจะไดก้ระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัจะไดพ้ลังงานความรอ้นซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตปุย๋
เคมีได้อีกด้วย โดยปกติในกระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่
แล้ว เม่ือมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมท้ังยังได้
พลังงานความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยัง
สามารถท�ารายได้ให้แก่บรษัิทจากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง  บรษัิทเริม่เดนิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมตัง้แต่ปลาย
ปี 2556 
  - บริษัทได้ด�าเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการล�าเลียงวัตถุดิบหรือ
สนิค้าส�าเรจ็เข้าสูโ่รงงานอาจจะท�าให้เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสญูเสยีวตัถดุบิจ�านวนหนึง่
ด้วย บริษัทได้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องก�าจัดฝุ่นท่ีเรียกว่าระบบ Cyclone ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง 
ซ่ึงหลงัจากด�าเนนิการตดิตัง้ระบบดงักล่าวแล้ว สภาพอากาศบรเิวณโรงงานมฝีุน่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บรษัิทยังได้ตดิตัง้ระบบก�าจดัฝุน่ละอองเพิม่เตมิด้วย
ระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น�้าจับละอองฝุ่น ท�าให้สามารถก�าจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้
จัดท�าป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือโรงงานนครหลวง โดยจะท�าการตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกวันและแสดงผล 
ที่วัดได้บนป้ายดิจิตอล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
  - บริษัทด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานท�าการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะน�าไปท้ิง 
โดยบรษัิทจะรบัซ้ือขยะท่ีสามารถน�าไปรไีซเคลิได้ตามราคาท่ีก�าหนดไว้ จากนัน้ขยะดงักล่าวกจ็ะถกูขายให้แก่ผูร้บัซ้ือขยะรไีซเคลิต่อไปสอดคล้องกบักจิกรรม 
“เปลีย่นขยะให้เป็นเงนิ” ท่ีบรษัิทจดัข้ึน เงนิจากการขายขยะรไีซเคลิให้แก่ผูร้บัซ้ือกจ็ะน�ามาหมนุเวยีนรบัซ้ือขยะจากพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจาก
นี ้บรษัิทได้เปลีย่นและจดัวางภาชนะรองรบัขยะมูลฝอยใหม่เพือ่ให้เหมาะสมและเพยีงพอต่อปรมิาณขยะในโรงงาน จากผลการด�าเนนิโครงการพบว่าโรงงาน
พระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจ�านวน 9.3 ตัน  โรงงานนครหลวงสามารถลดการก�าจัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่านมาได้กว่า 5 ตันหรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.2 ของจ�านวนปริมาณขยะที่ต้องก�าจัด และสามารถเพิ่มจ�านวนขยะรีไซเคิลที่ขายให้กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่านมาได้กว่า 21 ตันหรือร้อยละ 24 ของจ�านวน
ขยะรไีซเคลิท่ีจ�าหน่ายได้ โครงการนีม้ส่ีวนช่วยลดปรมิาณขยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะ เพ่ิมรายได้จากการขายขยะ
รีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 
  - โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดจากหน่วยงานและองค์กรท่ัวโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สามารถลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจได้ด้วย นอกจากนี้โรงงานทั้งสองยังได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
ใช้เป็นเกณฑ์ในการจดัท�าระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัขององค์กรและพฒันาปรบัปรงุระบบให้ดย่ิีงข้ึนอย่างต่อเนือ่งในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ลดความเสี่ยงต่ออันตรายและอุบัติเหตุต่างๆของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการด�าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย และช่วยสร้างภาพพจน์
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคม
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 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  - บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส�าคัญ จึงได้มีการจัดท�าข้อแนะน�าการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต�่ากว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   ในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานทั้งสิ้น 18 ครั้ง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 7 คน หยุดงานรวมกัน 309 วัน คิดเป็นอัตรา
ความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 2.88 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 127.20 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
  - แยกเป็นโรงงานนครหลวง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ  3 คน หยุดงานรวมกัน 2 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 
2.35 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 1.57 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
  - โรงงานพระประแดงมีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ  4 คน หยุดงานรวมกัน 307 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 6.95 
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 266.56 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
   ในการนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานพูดคุยกับพนักงาน
ในสายงานของตนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการท�างานรวมถึงข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ในการปฏิบัติงาน เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีการสอบสวนถึง
อุบัติเหตุเพื่อจัดท�ารายงานและเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย
ให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานเนื่องจากการท�างานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย 
  -  บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท บริษัทเช่ือว่ากิจการของบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นบุคคลากร
ของบริษัทจะต้องมีคุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านทักษะ
พื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยในการท�างาน ความเป็นผู้น�า การปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม มีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 160 หลักสูตร โดยบริษัทก�าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านการ
ฝึกอบรมเพื่อก�าหนดแผนการฝึกอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการของพนักงานและบริษัทมากท่ีสุด สถิติการฝึกอบรมของพนักงานสามารถสรุปได้
ดงันี ้จ�านวนพนกังานท่ีผ่านการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ คดิเป็นร้อยละ  96.28 ของพนกังานท้ังหมด โดยมจี�านวนช่ัวโมงอบรมรวมท้ังสิน้ 16,055.50 ชัว่โมง 
คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 26.41 ชั่วโมงต่อปีและค่าใช้จ่ายในการอบรมคิดเป็น 8,263.96 บาทต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี
  - บริษัทยังเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานจนถึงวัย
เกษียณ  โดยส่งเสริมให้พนักงานออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกเข้าท�างาน และสนับสนุนให้จ่ายเงินสมทบ
เต็มสิทธิ บริษัทฯยังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆอย่างสม�่าเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการ
ออมเพื่อเป้าหมายการเกษียณอย่างมีคุณภาพ และเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
  -  นอกจากนี้บริษัทได้ด�าเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานท่ีท�างานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง
เป็นพื้นที่ปลอดจากยาเสพติด บริษัทได้ร่วมมือกับต�ารวจและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่ก�าหนดวันล่วง
หน้า หากพบว่าพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายบริษัทจะยังไม่ด�าเนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบ�าบัดที่โรงพยาบาลที่ก�าหนด
ไว้ ในการบ�าบัดพนักงานจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยา ทานยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจ�าจนครบระยะเวลาของการบ�าบัด จากนั้นก็จะมีการ
สุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามก�าหนดของโครงการ หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะท�าการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบ
ว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการบ�าบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่
พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
 5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
  - บรษัิทจดัประชมุกลุม่เกษตรกรเพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการเกษตรในหัวข้อต่างๆ ทุกสปัดาห์ตลอดท้ังปี โดยร่วมกบัผูแ้ทนจ�าหน่ายในการจดัหา
สถานที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งจะมีจ�านวนตั้งแต่ 30-200 คนต่อการประชุม ในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ การบ�ารุงรักษาดิน การรักษาโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ฯลฯ โดยวิทยากรของบริษัทเอง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรและวิทยากรจะตอบค�าถาม
ให้ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าที่ต้องการให้บริษัทไปบรรยายให้ความรู้หรือออกงานแนะน�าสินค้าของบริษัทด้วย 
  - บริษัทจัดท�าโครงการแปลงสาธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้าว หอม กระเทียม ยางพารา มันส�าปะหลัง ฯลฯ 
โดยใช้ปุย๋ของบรษัิทให้ถกูต้องเหมาะสมกบัการเพาะปลกูเปรยีบเทียบกบัวธิเีดมิท่ีเกษตรกรปฏบัิตอิยู่ บรษัิทจะคดัเลอืกเกษตรกรผูน้�าท่ีมคีวามสนใจเข้าร่วม
โครงการ จากนั้นแบ่งพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงสาธิตท�าการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภายใต้ค�าแนะน�า 4 ประการคือ ถูกสูตร ถูกเวลา  
ถูกอัตราและถูกวิธี บริษัทจะจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่า จากการติดตามผลของแปลง
สาธิต เกษตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่าผลผลิตของแปลงสาธิตซึ่งเป็นการเพาะปลูกตามค�าแนะน�าของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

  - บริษัทจัดท�าวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผู้แทนการค้า และผู้สนใจเป็นรายไตรมาสโดย
ไม่คดิมูลค่า หรอืสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบรษัิท ภายในวารสารดงักล่าวจะตพิีมพ์บทความเกีย่วกบัสาระความรูท้างการเกษตร เช่น แนวพระ
ราชด�าริในด้านการเกษตร วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตรและ
พนกังานผูท้รงคณุวฒุขิองบรษัิท รวมท้ังเผยแพร่งานวจิยัความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมกีบัพชืแต่ละชนดิด้วย นอกจากนียั้งมคีอลมัน์ไขปัญหาเกษตรซ่ึง
จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว  
  - บรษัิทส่งเสรมิความรูใ้ห้แก่ลกูหลานเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแปลงสาธติ “สวนสวยกนิได้” วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ
กเ็พือ่ปลกูฝังความรูท้างด้านการเกษตรเบ้ืองต้นในการปลกูพืชผกัและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถกูวธิ ีตัง้แต่กระบวนการเพาะเมลด็ ลงแปลง  ใส่ปุ๋ย และเกบ็เกีย่ว 
ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถน�าความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของตนเอง อีกทั้งยังส่ง
เสริมการสร้างวินัย การรับผิดชอบในการท�างานร่วมกัน และที่ส�าคัญเด็กๆในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งปลูกด้วยตัว
เองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้ท�าโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ท่ีโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดบ้านดาบ จังหวัด
พระนครศรอียธุยา โดยไดม้กีารตดิตามโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่านอกจากนักเรยีนจะมคีวามรูค้วามเข้าใจในการเพาะปลูก ใสปุ่ย๋เพิม่ขึน้แลว้ ยงัสามารถ
น�าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิในแปลงสาธติท่ีบรษัิทส่งมอบให้จนได้รบัผลผลติเพยีงพอในการบรโิภคภายในโรงเรยีน และยังมผีลผลติบางส่วนเหลอืเพือ่จดัจ�าหน่าย  
ซ่ึงแต่ละโรงเรียนได้น�ารายได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งสามารถลดรายจ่ายจาก
วัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียนอีกด้วย  ในอนาคตบริษัทมีแผนในการพัฒนาขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆโรงเรียนทั่วภูมิภาค
 6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
  เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิม่ผลผลติให้เตม็ประสทิธภิาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลกู บริษัทร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาช้ันน�าของประเทศหลายแห่งเพื่อด�าเนินโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่

โครงการวิจัย ร่วมกับ

โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของล�าไยนอกฤดูที่ได้รับ
สูตรปุ๋ยสูตรต่างๆ   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาความแตกต่างการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆส�าหรับการเพิ่มผลผลิตของ
ยางพาราในเขตภาคใต้ ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

ผลของสูตรปุ๋ยเคมีท่ีแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลผลิต
ของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 ท้ังนี้บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยท้ังหมด โดยผลงานวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้าปุ๋ย และผู้สนใจท่ัวไปให้ได้รับทราบ  
ผ่านบทความในวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” และเผยแพร่ในสัมมนาวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร

CSR After Process
 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�าโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้  
 1. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
  - โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร 
   บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและ
มีคุณภาพของสังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อ
สังคม บริษัทได้จัดทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนท่ีเป็นบุตรหลานของเกษตรกรท่ีศึกษาในช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีแต่ขาดทุน
ทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย  ส�าหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาเป็นจ�านวนเงินกว่า 1,000,000 บาท 
  - โครงการเอแม็ท
   นอกจากนีบ้รษัิทยังจดัโครงการเอแม็ท ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีสามารถสร้างความเพลนิเพลนิในการเรยีนคณติศาสตร์ กระตุน้ให้เยาวชนไทยสนกุ
กบัการคดิ และฝึกปฏภิาณไหวพรบิการวางแผน โดยมพีนกังานจากบรษัิทท่ีผ่านการฝึกอบรม เป็นครผููฝึ้กสอนนกัเรยีนให้แก่นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา
ซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนในเขตชุมชนใกล้โรงงานนครหลวงอีกด้วย

รายงานประจ�าปี 256184      



  - โครงการสนับสนุนค่ายข้าวภาคกลาง  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   บริษัทให้การสนับสนุนโครงการค่ายข้าวภาคกลาง “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนาให้ด�ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน   
อีกท้ังยังมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆในการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพต้ังแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
  - โครงการมอบปุ๋ยเคมีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
   บริษัทให้การสนับสนุนมอบปุ๋ยเคมีให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการน�าปุ๋ยเคมีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สังคม ชุมชน หรือ
งานสาธารณประโยชน์ ซ่ึงท่ีผ่านมามหีน่วยงานหลายหน่วยงานได้รบัการสนบัสนนุจากบรษัิทอาทิ โรงเรยีนตามชนบท และสมาคมจติวทิยาความมัน่คงแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้น�าปุ๋ยเคมีของบริษัทไปใช้เพื่อกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจ�าทุกปี
  - โครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   บริษัทให้ความส�าคัญและมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้สบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในปีนี้บริษัทได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที่แขวงอัตตะปือ และแขวงจ�าปาสัก  
  - โครงการสนับสนุนการท�ากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน
   การท่ีบริษัทจะสามารถด�าเนินงานอย่างประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากชุมชนรอบข้าง ซ่ึงในปีนี้
บรษัิทได้ให้การสนบัสนนุและเข้าร่วมกจิกรรมสมัพนัธ์กบัชุมชนหลายกจิกรรมอาทิ กจิกรรมท�าบุญทอดกฐนิ-ผ้าป่า การสนบัสนนุจดังานวนัเดก็ประจ�าปี และ
กิจกรรมท�าความสะอาดรอบชุมชนใกล้เคียงโรงงาน 
   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้ละแวกโรงงาน ซึ่งในปีนี้บริษัท
ได้จัดท�าโครงการจิตอาสาพัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่  อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย และการป้องกนัความเสีย่ง ครอบคลมุหลายด้าน ท้ังงานตดิตัง้เครือ่งกรองน�า้  งานปรบัปรงุประตเูข้า-ออก  งานวางระบบท่อประปา  งานซ่อมแซม
ไฟฟ้าและแสงสว่าง งานปรับแต่งภูมิทัศน์ และงานทาสีอาคาร และบริษัทยังได้มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างห้องน�้าเป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท เพื่อ
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมฐ์) จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ซึ่งสามารถสร้างสุขอนามัย
ที่ดีให้แก่นักเรียนในชุมชนได้
 2. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
  - โครงการสร้างฝายชะลอน�้า 
   บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของแหล่งต้นน�้าของเกษตรกร จึงจัดท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรพัยากรน�า้ให้สภาพแวดล้อมกลบัคนืสูค่วามสมดลุสร้างความชุ่มชืน้ให้แก่ระบบนเิวศ เพือ่เป็นแหล่งต้นน�า้ของเกษตรกร  ป้องกนัน�า้ท่วมจากแม่น�า้ล�าธาร 
ในฤดฝูน พร้อมสามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้งานในช่วงฤดแูล้ง ซ่ึงในปีนีบ้รษัิทได้จดัท�าโครงการสร้างฝายชะลอน�า้ครัง้ท่ี 1 ณ เข่ือนศรนีครนิทร์ จงัหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มามอบความรู้และค�าแนะน�าในการสร้างฝายชะลอน�้าที่ถูกต้อง
  - โครงการปลูกป่าชายเลน
   กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีทางบริษัทให้ความส�าคัญและจัดข้ึน ในปีน้ีบริษัทจัดกิจกรรม “ลุยเลน สร้างรักษ์  
ปักกล้า”  ณ บ้านขุนสมุทรจีน อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของ 
พันธุ์พืช  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และสัตว์บกนานาชนิด นอกจากนี้ป่าชายเลนยังสามารถลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง 
ช่วยชะลอความเรว็ของลม พายุให้ลดลงก่อนท่ีจะข้ึนสูฝ่ั่งมิให้เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรงแก่ท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีท�ากนิของชาวบ้านท่ีตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณ
ใกล้เคียงอีกด้วย
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 Corporate Social Responsibility: CSR is an important issue around the world that interested, particularly in the business sector who realizes 
that the business operation will impact on society and environment unavoidably. Therefore CSR will become significant issue for all parties which are 
not to build the good corporate image for business purposes or solve the problems in order to gain social recognition only. But at the present, CSR 
is going to be very important issue and become the “Framework and Business Operation Method” to develop the efficacy of business operation, reduce 
risk factors and enhance competitiveness, including develop value chain which leads to corporate sustainable development. 
 Thai Central Chemical Public Company Limited strives to “The first-choice of growers”. We aim to be a top priority choice of agriculturalists 
by delivering excellent products and services that boost quality and productivity in farming, and emphasize to create values to  
stockholders by participating in activities in order to improve the quality of life, society and environment. The company has prepared the CSR report 
to publicize the CSR activities to public.

Vision
 The first-choice of growers
 “We aim to be a top priority choice of agriculturalists in Southeast Asia by delivering excellent products and services that boost quality and 
productivity in farming.” 

Mission
 To accomplish the vision, the company has stipulated the mission as follows. 
 1. We Strive to Create Values
  We are committed to bringing new values to farmers and agriculture, by providing superior quality products and services,  
continuously invented and developed to increase farming productivity. Our services will spread over to farmers in ASEAN countries and be even  
diversified further to enhance our value chain in agriculture industry.
 2. We Develop our People
  We are committed to growing our people, by providing learning opportunities and by creating a corporate culture where employees  
encourage each other to grow together. We will keep evolving our organization to accommodate changes in business environment.
 3. We Care for Society
  We are committed to making environmental friendly and sustainable business processes as well as creating positive influences to society, 
by integrating corporate citizenship and sustainable development concepts into our business practice.

Directions toward sustainability
 “To create the quality of life for agriculturalists by delivering the values of sustainable agriculture” is the commitment of Thai Central Chemical 
Public Company Limited that we prioritizes and adheres to do business.
 To create the quality of life to agriculturalists are required many factors. On behalf of chemical fertilizer producer who related with agriculture 
sector directly, the company has responsibility to produce the quality products and high standard of quality control, including research and develop 
products continuously. As well as the company provides the advice on product application in order to increase productivity and efficiency to  
agriculturalists, and deliver the valuable and safe agricultural products to our consumer. In addition, the company focuses on taking care of  
community and environment that may be effected from our operation by pollution reduction, energy saving and development of community, society 
and environment. These are interdependent between company and community which lead to sustainable development for the future.

Framework 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.

Nature of Business Operation
 The company is a producer and distributor of high quality chemical fertilizer with production capacity of 1.2 million metric tons per year.

Stakeholders
 The stakeholders is the concerning person with the company activities in many aspects and may affect from operation of the  
company. Therefore, the company shall take responsibility to control any activities for generating benefit and minimize any effect as much as possible. 
The stakeholder, moreover, is the important part for strategic planning on sustainable growth. In particular, the company will assess the risk of such 
activity and monitor any effect happening to the stakeholder including survey needs of the stakeholders, and then the company will plan the strategy, 
policy or any guideline to address such affect.
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 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.  Farmer; Farmer 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.  Dealer; Dealer is one of the significant stakeholder in distribution of the good to the farmers. Benefit or effect, which will happen, is 
commission from sales of goods, preparation and transportation of the goods to the dealer, marketing promotion and support, warranty in case 
damage of goods.
 5. 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. 
 6. 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.
 7.  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.
 8. 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 focus 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, after that the company has processed CSR activity focusing on the below issues.
 - Quality control of the products
 - Development of Environmental friendly production process
 - Labor practice and human resource development
 - Providing correct information of product application to agriculturalists

Responsibility to Customer, Society and Environment 
 The company has compiled our CSR activities to customer, society and environment related on operation as below.
 1. Quality Control of the products
  The company focuses on the quality and standard of production process to make customer’s satisfaction and confidence in 
company products as “Pui Tem Suit”. The company believes that the good fertilizer will enhance quantity yield, increase the income and 
improve the quality of life for agriculturalists.
  - 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 advanced 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.  
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 2. Development of Production Process
  The company conducted the Internal Logistic Improvement at Nakhonluang plant site and Prapadaeng plant site, namely,  
transporting the products to the warehouse and transporting the products to customers or dealers.
  -  For Nakhon Luang plant site, 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 resulted increase the loading speed of goods to  
customers. In high season, the customers may spend 6 hours in average for picking up the goods, and 2.5 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 2.30 hours in average, and 1.75 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 30% 
  -  For Prapadaeng plant site, the company has improved process of transporting the products to the warehouse and transporting 
the products to the customers or dealers by installing P-Sling system using the sling sewing with canvas, which is packing sack equipment for 
moving the products 2 metric ton per time, by loading pass machine. From efficient assessment for 1 year, it can decrease loading times, from 
2.7 minutes per ton for loading the goods onto the trucks to only 1.2 minutes per ton. Using P-sling system can decrease loading times by 
about 55.6%
 3.  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. 
 -  The company has initiative Garbage Separation Project. The objective aims to motivate our employees to separate the garbage 
before dump. The company will buy garbage which can recycle at the agreed price. 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 
9.3 Ton of recycling garbage sold to the purchaser. At Nakhon Luang plant site the result shows that the general garbage to be eliminated 
increases by 5 Ton or 4.2% of the normal quantity in the last year. And the recycling garbage sold to the purchaser increases by 21 Ton or 
24% 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.
 -  Prapadaeng and Nakhon Luang plant site were certified ISO 14001 : 2015 Standards (Environmental Management System) which 
is the most trusted by organizations worldwide for managing resources and environment as well as developing business in the meantime.  
The Standards mainly emphasized on polluted prevention and green environment in order to reducing any environmental affects including 
reduction of production costs. In addition, both plant sites have been certified OHSAS 18001 : 2007, 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. 
 4.  Ethical Labor Practices
  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.
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  In 2018, there were 18 times of accidents occurred in the plants. 7 employees and constructors were injured and took leave for 309 
days. Such incidents were calculated as Injury Frequency Rate (IFR) of 2.88 per 1 million hour, and Injury Severity Rate (ISR) of 127.20 per 
one million hour.
  -  At Nakhon Luang plant site, 3 employees and constructors were injured and took leave for 2 days. Such incidents were  
calculated as Injury Frequency Rate (IFR) of 2.35 per 1 million hour, and Injury Severity Rate (ISR) of 1.57 per one million hour.
  -  At Prapadaeng plant site, 4 employees and constructors were injured and took leave for 307 days. Such incidents were  
calculated as Injury Frequency Rate (IFR) of 6.95 per 1 million hour, and Injury Severity Rate (ISR) of 266.56 per one million hour.
   In this matter, every morning before start working, 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 preceded 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. 
  -  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 information technology, administration and 
management, safety at work place, leadership, improving efficiency of work, and creating environmental awareness, in total of more than 160 
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. The number of employees, 
who attended the training, was 96.28% of all employees. The total hours of trainings were 16,055.50 hours, or 26.41 hours per person per year 
in average. The training expense per person per year amounted to THB 8,263.96.
  -  The company attended “Happy PVD Company” Project with objective of financial stability to retried employees by encouraging 
our employee to save money in company’s provident fund and motivating them save fully rate of benefit. The company always educates all 
employees through many channels and activities in order to motivate employee’s awareness of saving for retirement goals and choose  
appropriate investment program.
  -  In addition, the company initiated White Factory Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site which aims for 
a clean workplace from narcotic. With cooperation from the police and the Department of Administration officer, the company randomly tested 
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 randomly tested in  
accordance with the project schedule. If the result still be the same, the company will terminate employment of such employee. Nevertheless, 
from statistic showed all employees who completed rehabilitation program passed the random urine test in every case. At present, no  
employee found narcotic in the urine test anymore. 
 5.  Providing information to farmers
  -  The company arranges the farmer meeting every week through the year to provide the farmer knowledge relating agriculture in 
various topics. The meeting will be co-arranged by the dealer which will be responsible for finding the venue of the meeting and inviting the 
participants around 30-200 persons per session. The meeting will be arranged in different areas covering all parts of Thailand and it is free of 
charge. The topic in the meeting will cover agricultural knowledge, such as, how to grow plants, soil fertility, treatment for plant decease,  
fertilizer usage etc. The speaker will be the company staff. The participants are welcomed to ask question and the speaker will answer  
accordingly. In addition, the company has been invited from many organizations, institutes or traders who wish the company to give a lecture 
or participate in the event to introduce the company product.     
  -  The company conducts the Demonstrating Plot Project which gives chance to the agriculturist to actually try plantation of rice, 
onion, garlic, Para rubber , cassava and other plants by using the suitable fertilizer formula of the company in comparison with the old way of 
plantation which has been conducted previously. The company will select the leading agriculturist who is interested in the project and he/she 
shall allocate some area to be the demonstrating plot. Then he/she shall use the company’ fertilizer with the demonstrating plot following advice 
of the company in 4 matters which are right formula, right time, right ration and right method. The company will provide the suitable fertilizer 
formula for the demonstrating plot 1 bag which normally can be used for area of 1 Rai for free of charge. From the result, 99% of the participants 
agree that production yield of the demonstrating plot which follows instruction of the company and use the company’s fertilizer has been  
increasing.
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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, 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.   
  -  The company enhances children of the farmers to learn about knowledge via various projects, such as, Edible Vegetable Garden 
Project having the objective to educate the children on preliminary agriculture knowledge regarding vegetable growing and how to use  
fertilizer correctly starting from seed selection, application of fertilizer and harvesting. The company hopes that the young generation shall be 
able to apply knowledge from this project to their plantation at home. This project also enhances the children to have discipline, cooperation, 
and, most importantly, they shall have fresh and safe vegetable grown for eating. In this year, the company built the demonstration plot “The 
Edible Vegetable Garden” for Bankraboktia School in Chachoengsao province and Wat Bandab School in Ayutthaya province. For the results 
of this project, the students are able to understand the cultivation and chemical fertilizer correctly, including apply the knowledge from  
demonstration plot that company provided. Moreover they can also generate an income from surplus products which each schools use as a 
fund to continue the project, as well as reduce cost of raw materials for luncheon in the school. In the future, the company will expand this 
project to many schools in the region.
 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 project Cooperating with

Research for Comparison of Off-season Longan Growth and  
Productivity with various fertilizer formulas. 

Maejo University in Chiang Mai Province

Research for Comparison of Maize Growth and Productivity with  
different fertilizer rates on 2nd year.

Chiang Mai University in Chiang Mai Province

Research for Productivity Increasing of Para Rubber in South region 
with various fertilizer formulas on 3rd year.

Maejo University, Chumphon campus in Chumphon Province

Research for Growth of Celery and Chinese Cabbage with various 
fertilizer formulas

Kasetsart University , Kamphaeng Saen Campus in Nakhon Pathom 
Province

 Anyhow, the company is sponsor for all expenditures in conducting the research. The outcome of research has been publicized for the 
agriculturist, fertilizer traders and any persons who are interested in by publishing in Puen Tae Kasetkorn Thai Magazine and in the seminar 
or meeting with the farmer.

CSR After Process
 Furthermore, the company held the projects and activities for social and environment benefits as follows
 1. The projects for social benefits
  -  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 last year, the company 
had funded scholarship for THB 1 million.
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  -  A-Math Genius Project
   In addition, the company also held A-Math Genius Project which educated mathematic to children to enjoy practice and logical 
thinking by our employees who attended the training course as trainer for primary students. In this year, the company held this activity in  
community nearby Nakhon Luang plant site.
  -  The Project of Rice Camp by Thai Rice Foundation under the Royal Patronage
   The company supported “Youth Farmers: The Future of Thai Rice” Rice Camp project in the Central region held by Thai Rice 
Foundation under the Royal Patronage. The objectives of the project are to educate and support the new generation farmers who have high 
potential to do sustainable agriculture, aim to build learning process in agricultural and technology for increasing product quality corresponds 
to market demand, which TCCC continues to support this project every year.
  -  The Project to support NPK compound fertilizer for community services.
   The company supported NPK compound fertilizer to many organizations to increase productivity for society, community and 
public benefits, such as the rural school and the Psychological Security Association of Thailand which used for tree planting activity on  
Mother’s Day every year. 
  -  The Project to give survival kits to help flood victims
   The company prioritizes and focuses on the policy to help victims of disaster. In this year, the company gave survival kits to 
help Laos flood victims in Attapeu province and Champasak province.
  - The Project to support the public activities with community
   To make the company operation be successful, the company need the co-operation and support from nearby community. In 
this year, the company supported and joined the recreation activities with community such as Kathin Ceremony and Phapa Ceremony  
(offering of robes and other needs to monks), the annual Children’s Day and the big cleaning day nearby plant site area.
   In addition, the company focuses on community development nearby plant site. In this year the company held voluntary  
activity at Wat Yai Child Development Center in Phra Samut Chedi district, Samut Prakan Province in order to solve the security and health 
issues by installing a water treatment machine, fixing access doors, fixing plumbing structure, fixing electricity and lights, refining landscape 
and painting building. As well as, The company donated money for toilet construction in total amount of 500,000 THB in order to promote good 
hygiene for teachers and students at Wat Sadet School Community School in Ayutthaya province.
 2. The project for environmental benefits   
  -  The Weir Project
   The company focuses on the natural water resources for agriculturists which held the Weir Project for environmental restoration 
and water resource conservation to the ecology, save the water resources for Thai Farmer, prevent flood in rainy season and save water in 
dry season. In this year, the company held the Weir Project No.1 at Srinagarindra Dam which was co-operated by the expert from the  
Electricity Generating Authority of Thailand at Srinagarindra Dam in Kanchanaburi province who provided knowledge and guideline for the weir 
construction.   
  -  The Project of Mangrove Reforestation
   The project of mangrove reforestation is the prioritized activity of the company. In this year, the company held “Mangrove  
Reforestation” at Baan Khun Samutchin, Phra Samut Chedi district. The objectives are environmental restoration and conservation to save 
the habitation of plants species, aquatic animal and terrestrial animal. In addition, mangrove forest will protect tidal waves, coastal soil erosion 
and prevent wind speed or storm which make severe damage for resident and village nearby mangrove forest. 
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มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Gave survival kits to help Laos flood victims

จัดกิจกรรมประชุมและสัมมนา การปฎิบัติทางการเกษตร GAP ที่ดีและเหมาะสม
Held the meeting and seminar to emphasis the knowledge of Good 

Agricultural Practice (GAP)

กิจกรรมอาสาร่วมกับชุมชน
Support the volunteer activity with community

ส่งมอบความสุขในงานวันเด็กประจ�าปี
Deliver happiness to the kids on Children's Day

มอบเงินสนุบสนุนสร้างห้องน�้า เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน
Donated money for toilet construction , to promote good hygiene for 

students.

สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ 
Continued “The Edible Vegetable Garden” Project 
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รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions

 ในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในสาระ
ส�าคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)
นโยบายการกำาหนดราคา/ความสมเหตุสมผล

ในการเข้าทำารายการ

1. บริษัท ทีซีซีซี  
เมียนมาร์ จ�ากัด (TCCCM)

1. บริษัทจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีแก่ TCCCM เพื่อ
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีใน
ประเทศเมียนมาร์

252,876,594* ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัทได้รับค่าเครื่องหมายการค้าจาก 
TCCCM

244,479* ค่าธรรมเนียมค�านวนจากปริมาณของสินค้าที่
จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
ในอัตรา 1 ดอลล่าห์สหรัฐต่อ 1 ตัน

3. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมทางบริการ IT 
จาก TCCCM

2,395,239* อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

4. บริษัทได้ดอกเบี้ยรับจาก TCCCM จากการ
ขยายเวลาช�าระหนี้

282,145* อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1% ซึ่งเป็นไปตาม
อัตราตลาด

5. บริษัทได้รับค่าบริการจากการให้บริการฝึก
อบรมแก่ TCCCM

16,444* อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด 
(NIM)

1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุ
สารเคมีและใช้เช่าท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่ง
สารเคมีทางเรือ

13,224,977 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระ

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์
บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา

1,093,470 อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการ
ไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

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

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

69,788 ค่าธรรมเนียมค�านวนจากปริมาตรของสินค้าที่
จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
ในอัตรา 0.04 บาทต่อ1 ลิตรหรือ 1 กิโลกรัม

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

1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบส�ารองข้อมูล
ของบริษัทจาก Metro Systems 

2,226,600 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

* มูลค่าของรายการระหว่างบริษัทและ TCCCM เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)
นโยบายการกำาหนดราคา/ความสมเหตุสมผล

ในการเข้าทำารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Sojitz Group ใช้บริการเก็บรักษาสินค้า
ของ NIM 

7,895,169 อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นการทั่วไป

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จำากัด (MC Agro) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ
มูลค่าของรายการ 

(บาท)
นโยบายการกำาหนดราคา/ความสมเหตุสมผล

ในการเข้าทำารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group 
โดยเป็นกรซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

12,948,760 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำารายการระหว่างกัน

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น 
(Sojitz)       

ผลิต น�าเข้า ส่งออก และจัด
จ�าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร พลังงาน
และแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่อง
อุปโภค บริโภค

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้วของบริษัท 

2. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ�ากัด 
(TCCCM)

น�าเข้าและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีใน
ประเทศเมียนมาร์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ 
และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน TCCCM คือ นายโค โทจิม่า

3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด (NIM) บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ และ
ผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสมรัก  
ลิขิตเจริญพันธ์ และนายเรียวซุเกะ โฮริ

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

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ 
ทามูระ และ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ และผู้บริหารของบริษัทด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย และนายเรียวซุเกะ โฮริ

5. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
(Sojitz Group)

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ
บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

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

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการ
ร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

รายการระหว่างกัน 
Connected Transactions
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เงื่อนไขและนโยบายราคา
 รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและ 
ตามเงือ่นไขการค้าท่ัวไป โดยใช้นโยบายการซ้ือขายและอัตราการกูยื้มซ่ึงต่อรองกนัตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคยีงราคาและอัตราดอกเบ้ียได้เช่นเดยีว
กับที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ส�าหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไข
ท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากราคาของผู้ประเมินอิสระท่ีว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซ่ึงจะได้มีการน�ามาเปรียบเทียบราคา
ส�าหรับรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและ 
ตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทกล่าวคือ ในการซ้ือวัตถุดิบ บริษัทม่ันใจในเรื่องคุณภาพและความสม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ  
ส�าหรับการบริการบริษัทได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วและจากผู้เช่ียวชาญในบริการด้านนั้นๆ และในส่วนของการค�้าประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว 
ในการด�าเนินงานของบริษัท โดยการท�ารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
  ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ได้มีการก�าหนดอ�านาจในการด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินท่ีก�าหนด  ซ่ึงการก�าหนดอ�านาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต 
  ในกรณีท่ีอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ ตามข้อก�าหนด 
ประกาศ และค�าสั่งที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการ
ผูมี้ส่วนได้เสยี และ/หรอืกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว รวมถงึการปฏบัิตติามข้อก�าหนด
ในกรณีท่ีจะต้องมีการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว จะกระท�าไปบนหลักการของความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบทานการท�ารายการระหว่างกนัเพือ่ดแูลและป้องกนัการเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป  อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/
หรอืบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั บรษัิทกจ็ะปฏบัิตติามมาตรการและข้ันตอนต่างๆ ท่ีคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้
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 During 2018, the Company and its subsidiaries entered 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 2018 Financial  
Statements as of 31 December 2018. Details are as follows.

1. Connected Transaction of the Company

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason 

1. TCCC Myanmar 
Limited (TCCCM)

1. The Company sold chemical fertilizer to 
TCCCM for its business which is  import 
and distributing in Myanmar 

252,876,594* The price is at the market rate which  
selling to the ordinary customers

2. The company received the royalty fee 
from trademark licensing

244,479* The fee calculated by the quantity of the 
product sold under the trademark at the 
rate of USD 1 per 1 Ton 

3. The Company received the service 
fee from TCCCM on providing technical 
service

2,395,239* The service fee rate is at the market rate

4. The Company received interest from 
TCCCM

282,145* The interest rate is LIBOR + 1% which is 
in accordance with the market rate

5. The Company received service fee 
from TCCCM on training service

16,444* The service fee rate is at the market rate

2. N.I.M Co., Ltd (NIM) 1. The Company let partial area in 
Phrapadaeng Plant Site to NIM to be a 
location of chemical tank and to be jetty 
for transportation by ship  

13,224,977 The rental rate is the market rate  
appraised by the independent appraisal 
firm

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

1,093,470 The service rates are in accordance with 
the actual rate charged by electricity and 
water provider 

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

1. The Company receives royalty fee from 
trademark licensing 

69,788 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

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

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

2,226,600 The fee charged at the rate that the  
provider charges from the ordinary  
customers

* The transaction amount between the Company and TCCCM is in accordance with the exchange rate at the transaction happened date.

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

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason 

1. Sojitz Corporation 
Group

1.Sojitz used storage service of NIM   7,895,169 The fee charged at the rate that the provider 
charges from the ordinary customers

3. Connected Transaction of MC Agro-Chemical Co., Ltd. (MC Agro) which is the Company’s subsidiary 

Connected Person Transactions Amount (Baht)
Necessity/ 
Reason 

1. Sojitz Corporation 
Group

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

12,948,760 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. TCCC Myanmar Limited 
(TCCCM)

Import and distribute chemical fertilizer 
in Myanmar

The Company’s subsidiary with the Company’s 99.99 shareholding 
of paid up capital and has the same directors which is Mr. Yoshihiro 
Tamura and the Company’s Executives, Mr. Ko Tojima, holds 
directorship of TCCCM

3. 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. Yoshihiro Tamura and the Company’s 
Executives, Mr. Somruk Likitcharoenphan and Mr. Ryosuke Hori, 
hold directorship of NIM.

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

Contain, mix and sell Agro-Chemical 
products

The Company’s subsidiary with the Company’s 99.99  
shareholding of paid up capital and has the same directors which 
are Mr. Yoshihiro Tamura, Mr. Shigetsugu Fukuda and the  
Company’s Executives, Mrs. Montha Kasadesinchai and 
Mr. Ryosuke Hori, hold directorship of MC Agro

5. 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

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

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

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

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

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

รายการระหว่างกัน 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management 

1. การควบคุมภายใน                                                                                                                       

 บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัต่อความส�าคญัของระบบการควบคมุภายในซ่ึงเป็นพืน้ฐานท่ีช่วยให้บรษัิทมกีารก�ากบัดแูลกจิการ
ท่ีดีและสอดคล้องกับการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจปุ๋ยเคมีท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการผ่าน
ระบบการควบคมุท่ีมีประสทิธผิลในด้านการปฏบัิตงิาน การใช้ทรพัยากรและการดแูลรกัษาทรพัย์สนิของบรษัิท การรายงานสารสนเทศทางการเงนิ และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจผ่านการออกแบบระบบการควบคุมภายในได้แก่

1.1 โครงสร้างการกำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีทบทวนผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของส�านกัตรวจสอบภายใน 
เพือ่ให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เกีย่วกบัความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุ
ภายในตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องการ
สอบทานให้บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมถงึการพจิารณาความเป็นอิสระของส�านกัตรวจ
สอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.2 กระบวนการควบคุมภายใน   
 บรษัิทก�าหนดโครงสร้างของส�านกัตรวจสอบภายในให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าท่ีประเมนิและสอบทานการควบคมุภายใน
ของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างอิสระภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบสากล และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง 
(Risk-based Audit Planning Approach) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความก้าวหน้าของ
การด�าเนนิการตามแผนการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส และน�าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อฝ่ายจดัการเพ่ือรบั
ทราบผลการตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขและก�าหนดแล้ว
เสรจ็ นอกจากนีส้�านกัตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีตดิตามการด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีระบุในรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
 โดยในระหว่างปี 2561 ส�านักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายใน ติดตามการด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะ รวมถงึมีการเข้าประเมินระบบควบคมุภายในของบรษัิทและบรษัิทย่อยตามแผนงานตรวจสอบและงานตดิตามอย่างสม�า่เสมอ และมกีารรายงาน
ผลการประเมินและการติดตามการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและการท�างานเป็นประจ�าทุกไตรมาส

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาสผ่านรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีกรรมการบริหารของบริษัทท�าหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงท�าหน้าที่
สั่งการให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ 
 โดยสรุปแล้ว ในปี 2561 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการ
ประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ นอกจากนี้
คณะกรมการตรวจสอบยังเห็นว่าบริษัทมีความพยายามในการสร้างเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบมาตรฐานสากล อันได้แก่ มาตรฐาน ISO 
9001 มาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน OHSAS 18001 เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของผู้
มส่ีวนได้เสยีจากภายนอก เป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นถงึความมุ่งม่ันของผูบ้รหิารของบรษัิทในการจดัการระบบงาน รวมถงึการค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างจรงิจงั

1.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และ 2561 ของบรษัิท ผูส้อบบัญชีได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซ่ึงก�าหนดให้ผูส้อบบัญชีปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคญัหรอืไม่ โดยวธิกีารตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ข้ึนอยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบัญช ีซ่ึงรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอัน
เป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
 จากการตรวจสอบผูส้อบบัญชไีม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีมผีลต่อการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส�าคัญ และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท
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 2. การบริหารความเสี่ยง

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน  
และลดโอกาสของการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 บริษัทได้น�าหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบ
บริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยได้สื่อสารและส่งเสริมความ
รู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรม ประกาศภายใน การประชุม เป็นต้น
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของ
บริษัท มีหน้าที่จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ในด้านการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสินค้าที่ถือเป็นหน่วยธุรกิจหลักซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามสภาวะตลาด บริษัทได้มีการ
ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทกุสัปดาห์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้กรอบที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถน�ามาปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อปัจจัยเสี่ยงขององค์กรส�าหรับปี 2561 อย่างสอดคล้องกับทิศทางและ 
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่ส�าคัญและต้องติดตาม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งต้ัง นายไพฑูรย์ อินอุทัย ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการท่ัวไป  
ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการท�าหน้าที่ประเมินและ
ติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถด�าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายในเพียงพอ โดยปัจจุบันถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทมากกว่า 17 ปี (นับถึงปี 2561) และได้ผ่านการอบรมใน
ด้านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
 ท้ังนี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านกัตรวจสอบภายในของบรษัิทอยู่ภายใต้ดลุยพนิจิและความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. Internal Control

 Thai Central Chemical Public Company Limited has paid attention to continuous improvements of the internal control system in order 
to support a good corporate governance and increase the efficiency and effectiveness in operations, utilization of resources and assets,  
financial information report, as well as compliance with laws and regulations. The Company’s internal control system is designed 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 report to the Board of Directors 
on at least once a quarter 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 of Directors, and in accordance with related laws and regulations 
on a review of an appropriateness and effectiveness of the Company’s internal control system and an independence of internal audit function. 

1.2 Internal Control Process    
 The Company has structured the Internal Audit Office independently. They could directly report to the Audit Committee. In order to 
ensure that the Company’s internal control system remains active and efficient, the Internal Audit Office has duties to perform audit  
engagements to assess and monitor the Company’s activities by implementing the risk-based audit planning approach approved by the Audit 
Committee.  Audit results are reported to the Audit Committee on a quarterly basis, and also reported to the Company’s management for 
acknowledgement and correction of audit issues. The follow-up reports regarding the status of pending audit issues are also presented to the 
Audit Committee, and further reported to the Board of Directors    
 During the year 2018, the Internal Audit Office had reviewed certain internal controls, followed-up on improvements according to the 
recommendations, and evaluated the Company’s and the subsidiary’s internal controls with suggestions to implement for more efficient  
operation. Results of assessment and follow-up were reported in a quarterly basis.

1.3 The Board of Directors’ opinion toward the Company’s internal audit 
 The Board of Directors had quarterly meetings to acknowledge internal audit results through the report of the Audit Committee, with 
the management answering questions and ordering to appropriately improve internal control systems regularly consistent with changes of 
business. 
 In conclusion, in the year 2018, for the evaluation results 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 is in views that the Company’s internal controls has been  
implemented adequately and appropriately for the business operation.  In addition, the Board of Directors believes that the Company  
endeavors to implement international standards, i.e., ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001, as the tools to enhance internal process as 
well as ensure fulfillment of third parties’ obligations. These matters represent the management’s striving to seriously consider for interests of 
relevant stakeholders.

1.4 Opinion of Independent Auditor
 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd., as the independent auditor, has audited the Company’s financial statements as of 
31 December 2017 and 31 December 2018.  The auditors conducted their audit in accordance with the auditing standard and the ethical  
 responsibilities, including planning and working on audit in order to obtain a reasonable assurance that financial statements are free 
from material misstatement. Their audit methods are under the auditors’ discretion, including the risk assessment on the preparation of  
financial statements with material misstatement, whether due to fraud or error.  In such risk assessment, the auditors consider internal controls 
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 effective of the Company’s internal controls.
 Based on the audit results, the auditors had not found any significant errors that would result in material misstatement, and did not 
issue the report on the remark on internal control system of 2018 to the Company.
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2. Risk Management

 Thai Central Chemical Public Company Limited is aware of risk management and aims to continuously develop risk management 
culture throughout the organization in order to handle with uncertainty and dynamic changes as well as reduce risk likelihoods and risk impacts.
 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) to implement through the risk management 
policy, objectives, framework, and structure in all levels from the Board of Director, management, and administration. In practice, risk  
management has been communicated and promoted through several channels such as training, announcement, meetings, etc.
 The Board of Directors has appointed the Risk Management Committee comprising of executives from 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 efficient control measures.  Furthermore, the Company has formulated the Risk Management Sub-Committee to operate risk 
management process in divisional level to be in line with the acceptable risk level. 
 Regarding the raw material procurement, production, and sales of product which are the Company’s core activities associated with 
market risks, the Company has weekly meetings to closely monitor changes in market and economic situation, under the direction approved 
by the management.  

The Boards’ opinion toward the Company’s risk management  
 The Board of Directors and the Executive Board are in opinion that such risk management tools and mechanism could be effectively 
implemented in the Company. In the year 2018, the Risk Management Committee has identified and prioritized key risk factors to be  
consistent with the business directions and objectives, as well as associated risks from local and international situations. 

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 function of the Company for more than 17 years (as of 2018). Moreover, he had been 
trained with internal audit standards, risk management, and related business administration. Therefore, he is qualified to take the aforementioned 
roles and responsibilities.
 Recruitment, dismiss and remove a person in capacity of head of Internal Audit Office is under the discretion and approval of the 
Audit Committee. 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัต ิ
ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายนาม 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 
 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อก�าหนดของ กลต. และ ตลท. เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธุรกิจ 
ส�าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในจ�านวนนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างอิสระร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง โดยสาระส�าคัญของการปฏิบัติในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อร่วมพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)  
และงบการเงนิรวม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชญิผูส้อบบัญชีและผู้บรหิารของบรษัิทเข้าร่วมประชุมเพือ่พจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี
และทบทวนถึงความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินท่ีบริษัทจัดท�าข้ึนเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงผลการ
ด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และบรษัิทได้เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพยีงพอ รวม
ถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันทบทวนระบบการควบคุมภายในส�าหรับกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในบริษัทผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องหรือความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบรวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอก  ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่าฝ่ายบริหารของบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในและได้เร่งให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
มากข้ึน และข้อบกพร่องท่ีตรวจพบระหว่างปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามท่ีได้รับรายงานจากส�านักตรวจสอบภายในได้รับความ
เอาใจใส่จากผู้บริหารในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่ก�าหนด 

3. การกำากับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลส�านกัตรวจสอบภายในของบรษัิทเพือ่ให้มีการปฏบัิตงิานอย่างอิสระและได้ท�าหน้าท่ีสอบทานแผนการปฏบัิตงิาน
ประจ�าปีและผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส  ตลอดจนติดตามการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมที่ได้จากข้อเสนอแนะในการเข้าประเมินระบบ
การควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบมาตรฐานของ COSO-Enterprise Risk Management   ที่ด�าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถ
ก�าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ 

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการสอบบัญชีของ 
ผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 ประกอบด้วย
 1. นายมนูญ มนูสุข   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
 2. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
 3. นายมงคล สมผล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีท�าหน้าท่ีต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมท้ังได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561

รายงานประจ�าปี 2561104      



Dear Shareholders,
 The Audit Committee of Thai Central Chemical Public Company Limited comprises of three independent directors who are experts and fully 
qualified according to the requirements of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).  
The current Audit Committee consists of the following members:
  1. Mr. Suvat Suebsantikul  Chairman of the Audit Committee 
  2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Member of the Audit Committee
 3. Mr. Kasemsak Masayavanich   Member of the Audit Committee
 The Audit Committee has independently performed duties and responsibilities mandated by the Board of Directors and the Audit Committee 
Charter; these duties are consistent with announcements of SEC and SET.  It has been our policy to focus on good corporate governance and the 
adequacy and effectiveness of internal controls.  We have also put an emphasis on the implementation of risk management to reduce and mitigate 
potential risks that may have material effects to the Company.  In 2018, the Audit Committee held a total of five meetings with independent auditors 
and the Company’s management, one of those was arranged without presence of the Company’s management.  The following is a summary of opinions 
and key activities that we undertook: 

1. Reviews of Financial Reports 
 The Audit Committee reviewed quarterly and annual financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and the  
consolidated financial statements. Relevant members of management and independent auditors attended these review sessions to give clarification 
and respond to questions pertinent to their accuracy and completeness, significant adjusted entries that affected the financial statements, the  
sufficiency of information disclosure, and the auditors’ notes.  This is to ensure that the financial statements are prepared in accordance with relevant 
regulations and Thai Financial Reporting Standards. 
 The Audit Committee’s opinion was consistent with the independent auditors that the Company’s and its consolidated financial statements 
ended December 31, 2018 presented fairly in all material respects in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and the Company provided 
sufficient information disclosure on the notes to the financial statements and connected transactions involving possible conflicts of interests among 
relevant parties. 

2. Reviews of Internal Control System
 To ensure that internal control assessment is performed carefully, efficiently, and effectively, the Audit Committee has quarterly reviewed the 
Company’s internal control system through the internal audit engagement for  consideration of weakness or ineffectiveness of operational, financial, 
and compliance controls under the laws and the Company’s rules and regulations.   
 Based on the reviews of internal controls in 2018, the Audit Committee mutually viewed that the Company’s management perceived importance 
of internal control systems and had directions to improve the system continuously according to comments and suggestions of the Audit committee in 
order to ensure that audit findings have been corrected in timely manners with attentiveness from the management.

3. Oversight of Internal Audit and Risk Management 
 The Audit Committee has governed Internal Audit Office to have an independent and effective internal auditing with standard practices. The 
annual audit plan and results of audit engagement have been reviewed on a quarterly basis.  Furthermore, audit issues that may have significant effect 
to the business 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 adequate internal controls. Besides, 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 qualifications of the audit firm and the auditors together with their previous service performance, and 
hereby proposed the following auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyous Audit Company Ltd. to be independent auditors of the Company in 2019:
 1. Mr. Manoon Manusook,   Certified Public Accountant No. 4292; and/or
 2. Mr. Choopong Surachutikarn,   Certified Public Accountant No. 4325; and/or
 3. Mr. Mongkol Somphol,   Certified Public Accountant No. 8444 
 In this regard, the Board of Directors has agreed on such appointment with the proposed audit fee in order to submit for further approval in the 
2019 shareholder meeting.

For and on behalf of the Audit Committee 

(Mr. Suvat Suebsantikul) 
Chairman of the Audit Committee

Report of the Audit Committee for the Year 2018
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�าปี 2561106      

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ งประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างตน้นี แสดงฐานะการเงินของบริษทั 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี  
ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใช้ 
การรับรู้รายได้ 
ตามทีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15
บริษทับนัทึกการขายตัวปุ๋ยเป็น “รายไดจ้ากการขายตังพกั” 
และจะจดัประเภทรายการเป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” 
เมือบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ บริษทัจะรับรู้รายได้
จากการขายเมือบริษทัส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ลูกคา้ ดงันัน จึงมี
ความเสียงทีรายการขายทีบนัทึกในระหว่างปีเป็นรายการคา้
ทียงัไม่ไดเ้กิดขึน และการบนัทึกรายได้จากการขายไม่ถูก
งวด ณ วนัสินปี 

 
วิธีการตรวจสอบทีสาํคญัของขา้พเจา้รวมถึง 
• ทาํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชี เกี ยวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท และ
ประเมินความสอดคล้องของนโยบายดังกล่าวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนํา
การควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ  และทดสอบ                  
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในทีเกียวขอ้ง
กบัการบนัทึกรายไดร้ะหว่างปีและการรับรู้รายได ้ณ 
วนัสินงวด 

• ตรวจสอบเนือหาสาระโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ยอดขาย 

• ตรวจสอบเนือหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียด
ของรายการขายกบัเอกสารประกอบรายการทีเกียวขอ้ง 

• ทดสอบรายการขายที เกิดขึ นช่วงใกล้วันสินรอบ
ระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

 
ข้อมูลอืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึ งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึ งคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชือมันต่อขอ้มูลอืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม ่
 
เมือข้าพเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายใน
ทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจ
ทีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือใหไ้ดค้วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญั
เมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหลา่นี   
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยียงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ
เหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจาก
การทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป 
ข้อสรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคัญ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา 
ของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง
ทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมด
ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคญัมากทีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



รายงานประจ�าปี 2561112      

REPORT  OF  THE  INDEPENDENT  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS 

 

TO  THE  SHAREHOLDERS  AND  BOARD  OF  DIRECTORS 

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 
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, 2018, and  
the related consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in 
shareholders’ equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial 
statements, including 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, 2018, and its financial performance and its 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 in accordance with the Federation of Accounting Professions’ 
Code of Ethics for Professional Accountants 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 
period. 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. 
 

Report  of  The  Independent  Certified  Public  Accountants
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Key Audit Matters Key Audit Responses 

Revenue recognition 
As described in Note 15 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. 

 

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, which 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 Company. 

 
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. 
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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 Company or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing 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. 
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 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 
 Certified Public Accountant (Thailand) 
BANGKOK Registration No. 4292 
February 22, 2019 DELOITTE  TOUCHE  TOHMATSU  JAIYOS  AUDIT  CO.,  LTD. 
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 5,516,734,014 4,679,930,268 5,443,612,405 4,476,262,954
เงินลงทุนชัวคราว 5 175,324,495 973,265,077 - 800,000,000
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 419,238,653 794,665,339 425,672,594 725,020,173
สินคา้คงเหลือ 7 และ 15 2,347,286,103 2,042,056,065 2,110,633,429 1,935,604,557
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 447,271 588,343 394,875 515,901

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,459,030,536 8,490,505,092 7,980,313,303 7,937,403,585

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 136,247,216 135,961,629 98,000,000 98,000,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 25.1.2 - - 552,854,981 552,854,981
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 25,810,280 25,810,280 25,810,280 25,810,280
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,836,019,586 1,866,232,786 1,567,003,523 1,606,459,965
สิทธิการเช่า 10 80,508,466 82,897,544 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 547,255,886 547,564,681 545,900,757 545,900,757
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 36,561,545 42,984,664 31,898,209 37,733,111
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,919,186 6,015,759 4,001,501 4,798,063

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,668,322,165 2,707,467,343 2,825,469,251 2,871,557,157
รวมสินทรัพย์ 11,127,352,701 11,197,972,435 10,805,782,554 10,808,960,742

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 35,332,981 9,460,963 - -
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 14 และ 15 728,569,005 898,215,444 662,790,665 820,827,047
ส่วนของหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 5,424,023 7,073,625 2,556,382 4,186,295
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 125,993,206 218,913,530 123,279,777 214,486,678
ประมาณการหนี สินหมุนเวยีน

สําหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 12,293,544 19,289,415 7,762,812 13,286,008
หนี สินหมุนเวยีนอืน 28,161,951 31,606,804 14,907,782 15,591,627

รวมหนี สินหมุนเวยีน 935,774,710 1,184,559,781 811,297,418 1,068,377,655

หนี สินไม่หมุนเวยีน 
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 4,532,355 8,569,508 1,751,405 3,943,170
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวยีน

สําหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 123,634,686 111,679,027 105,105,834 92,694,441
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 20,072,441 15,845,441 15,835,441 15,545,441

รวมหนี สินไม่หมุนเวยีน 264,848,061 252,702,555 231,872,831 221,363,203
รวมหนี สิน 1,200,622,771 1,437,262,336 1,043,170,249 1,289,740,858

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 584,716,118 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 3 บาท 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354 1,754,148,354
ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,714,068 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 3 บาท ชาํระครบแลว้ 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั 21 (43,570,340)     (43,570,340)       (43,570,340)       (43,570,340)        

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,984,498,731 7,820,018,186 7,876,625,606 7,633,233,185

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (37,489,572)     (33,765,998)       - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,832,995,858 9,672,238,887 9,762,612,305 9,519,219,884

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 93,734,072 88,471,212 - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,926,729,930 9,760,710,099 9,762,612,305 9,519,219,884

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,127,352,701 11,197,972,435 10,805,782,554 10,808,960,742
-                   -                     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 10,205,274,049 11,426,252,444 9,920,142,563    11,019,802,064 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 116,783,350      113,569,379      - -
ตน้ทุนขาย (7,989,679,684)  (8,488,272,555)  (7,769,859,204)  (8,170,048,249)  
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (46,669,951)       (51,557,522)       - -
กาํไรขันต้น 2,285,707,764   2,999,991,746   2,150,283,359    2,849,753,815   
รายไดอื้น 19 135,417,169      113,189,206      166,753,820       129,811,063      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,421,124,933   3,113,180,952   2,317,037,179    2,979,564,878   
ค่าใชจ่้ายในการขาย (350,609,524)     (303,479,163)     (299,085,955)     (275,505,611)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (328,618,806)     (319,191,850)     (229,620,330)     (252,212,841)     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25.2.2 (36,208,779)       (46,416,819)       (35,836,779)       (46,044,819)       
ค่าใชจ่้ายอืน - (9,676,153)         - (6,866,407)         
รวมค่าใชจ่้าย (715,437,109)     (678,763,985)     (564,543,064)     (580,629,678)     
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,705,687,824   2,434,416,967   1,752,494,115    2,398,935,200   
ตน้ทุนทางการเงิน (2,018,354)         (3,090,812)         (564,347)            (1,425,086)         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.1.1 285,587             285,136             - -
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,703,955,057   2,431,611,291   1,751,929,768    2,397,510,114   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (354,411,018)     (484,488,017)     (342,758,955)     (471,949,695)     
กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,349,544,039   1,947,123,274   1,409,170,813    1,925,560,419   

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (3,723,574)         (35,094,193)       - -
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่
  ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 17 3,112,577          (7,261,904)         4,562,180           (7,454,823)         

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 (622,515)            1,452,381          (912,436)            1,490,965          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,233,512)         (40,903,716)       3,649,744           (5,963,858)         
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,348,310,527   1,906,219,558   1,412,820,557    1,919,596,561   

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,331,139,455   1,932,399,217   -             -             
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,404,584        14,724,057        -             -             

1,349,544,039   1,947,123,274   -             -             
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,330,185,107   1,891,726,137   -             -             
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,125,420        14,493,421        -             -             

1,348,310,527   1,906,219,558   -             -             

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 2.28                   3.30 2.41                    3.29
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก หุ้น 584,714,068      584,714,068      584,714,068       584,714,068      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,703,955,057   2,431,611,291   1,751,929,768   2,397,510,114   
ปรับปรุงดว้ย

โอนกลบัหนีสงสัยจะสูญ (6,341,186)         (2,527,397)         (6,269,585)         (2,642,192)         
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,340,188)         6,646,777          (5,070,613)         6,377,202          
ค่าเสือมราคา 225,129,654      174,926,443      194,472,133      162,199,435      
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า 1,775,261          1,864,816          -             -             
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 436,331             44,463               -             -             
กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -             (20,367,560)       -             (20,367,560)       
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,936,314)         (1,202,498)         (2,868,399)         (1,202,498)         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,618,340          368,810             -             362,039             
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,413,593        7,296,250          24,736,385        5,890,260          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (285,587)            (285,136)            -             -             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 3,417,402          7,188,035          2,763,053          6,506,153          
รายไดเ้งินปันผลรับ -             -             (18,387,440)       (15,837,440)       
ดอกเบียรับ (57,608,905)       (60,773,407)       (55,371,780)       (57,314,465)       
ดอกเบียจ่าย 1,506,356          1,232,613          301,175             388,108             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 1,892,739,814   2,546,023,500   1,886,234,697   2,481,869,156   
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืนลดลง 378,872,894      27,595,824        303,112,696      29,321,452        
สินคา้คงเหลือเพิมขึน (299,889,850)     (370,413,290)     (169,958,259)     (347,519,204)     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง 141,072             (57,155)              121,026             (68,412)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง 96,573               (1,481,207)         796,562             (271,161)            

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนลดลง (146,520,920)     (11,304,479)       (150,868,491)     (22,772,103)       
หนี สินหมุนเวยีนอืนลดลง (9,162,355)         (3,010,510)         (5,004,670)         (7,581,294)         
เงินสดจ่ายประมาณการผลประโยชน์พนกังาน (19,341,228)       (9,885,180)         (13,286,008)       (7,800,860)         
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืนเพิมขึน 4,227,000          1,091,821          290,000             4,800,821          

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,801,163,000   2,178,559,324   1,851,437,553   2,129,978,395   
จ่ายภาษีเงินได้ (441,530,738)     (642,484,117)     (429,043,390)     (631,345,944)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,359,632,262   1,536,075,207   1,422,394,163   1,498,632,451   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง 797,940,582      (721,022,842)     800,000,000      (700,000,000)     
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุน -             -             -             (333,770,844)     

-             23,605,704        -             23,605,704        
เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -             (400,000)            -             (400,000)            
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,995,724)     (403,434,605)     (162,778,413)     (214,011,500)     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,521,616          4,693,774          5,991,194          4,159,495          
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (139,239)            (1,706,469)         -             -             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -             -             18,387,440        15,837,440        
รับดอกเบีย 59,819,273        60,524,730        57,191,639        57,427,390        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 644,146,508      (1,037,739,708)  718,791,860      (1,147,152,315)  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายสาํหรับ) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 26,364,644        (1,342,314)         -             -             
จ่ายชาํระหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (7,995,415)         (7,137,332)         (4,204,738)         (3,654,593)         
จ่ายดอกเบีย (1,506,356)         (1,232,613)         (301,175)            (388,108)            
เงินปันผลจ่าย (1,169,330,659)  (1,870,751,444)  (1,169,330,659)  (1,870,751,444)  
เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (12,862,560)       (10,412,560)       -             -             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,165,330,346)  (1,890,876,263)  (1,173,836,572)  (1,874,794,145)  

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ (1,644,678)         (19,380,760)       -             -             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 836,803,746      (1,411,921,524)  967,349,451      (1,523,314,009)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 4,679,930,268   6,091,851,792   4,476,262,954   5,999,576,963   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4.1 5,516,734,014   4,679,930,268   5,443,612,405   4,476,262,954   

-                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
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บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 

1. การดําเนินงานและข้อมลูทัวไป 
1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตั งอยู่เลขที 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน 14-16 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออกและ     
ผูจ้าํหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้น
รอ้ยละ 43.92 และบริษทั ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 39.53  

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ทีสาํคญั สรุปไดด้งันี  

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  
1.2.1 บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตังอยู่ที 205 อาคารเมโทร 

ชัน 8 ถนนราชวงศ ์กรุงเทพมหานคร บริษทัประกอบธุรกิจบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตังอยู่ที 581 
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบ
ธุรกิจจดัจาํหน่ายสารเคมีและบริการผสมสารเคมี 

1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานักงาน
ตั งอยู่ที  Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริษทัประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 

2. เกณฑ์การจดัทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรบัรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2560) 
เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคับของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที 11 ตุลาคม 2559  
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2.3 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
2.4.1) ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา
บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมี
ผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป ดงันี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั งแรก 
ฉบบัที 15 รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 22 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
2561 ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  ทังนี  มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์และการอา้งอิง
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปนี ซึ งมีการปรับปรุง
หรือเพิมเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2561) สญัญาประกนัภยั 

2.4.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา
บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือ
ทางการเงิน ซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบังคบัใชส้ําหรับงบการเงิน
ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปนี  
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกียวข้อง               
มาเริมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นวา่การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 
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2.5 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและยอด

คงเหลือระหวา่งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปนี  

 2561 2560 
 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั 51.00 51.00 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99 99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99 99.99 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 
งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑว์ดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี       
ทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องในการเปลียนมือซึ งจะถึงกาํหนดภายในสามเดือน
นบัจากวนัทีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี) 

3.2 เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราวประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 
1 ปี ซึงแสดงในราคาทุน 

3.3 ลูกหนีการคา้ 
ลูกหนี การคา้แสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนีหักดว้ยค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญซึ งประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือซึ งอาจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วนัที  ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
การประมาณการดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี  

จาํนวนของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้เมือเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บเงินจากลูกหนีการคา้  

หนี สูญทีเกิดขึนระหวา่งปีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.4 สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า ราคาทุน
คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ยกเวน้บริษทัย่อยแห่งหนึ ง คือ บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึ ง
ราคาทุนคาํนวณโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน หากสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การตีราคาโดย 
วธีิเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลตา่งจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสาํคญั 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติหักดว้ยประมาณการต้นทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้นันได ้กลุ่มบริษทัและ
บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมือสินคา้นันเสือมสภาพและเคลือนไหวช้า 
(ถา้มี) 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวิธีราคาทุนสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จทนัที 

3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย ทีดินและอาคารทีไม่ไดใ้ชง้าน โดยทีดินแสดงในราคา
ทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และอาคารแสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม  

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็น
ระยะเวลา 20 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตังค่าเผือการดอ้ยค่า โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีเป็นทีดินทีไม่ไดใ้ชง้าน 
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3.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยด์งัต่อไปนี  

ส่วนปรับปรุงทีดิน 10  ปี 
อาคาร 20  ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20  ปี 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 

การรือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยซึ์ งเป็นภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัทีเกิดขึนเมือกลุ่มบริษัทและบริษทัได้สินทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
และคิดค่าเสือมราคา 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึนกลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่าประกอบดว้ย สิทธิการเช่าทีดินทีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของบริษทัย่อยแห่งหนึง 

ซึ งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าทีดิน ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ดงัต่อไปนี  

สิทธิการเช่าทีดิน 48  ปี 
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3.9 การดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษัทและบริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน               
ว่ามีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ี
มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ งในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึง           
การประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กําลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ทีไดร้ับรู้ใน
งวดก่อนเมือขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ งกิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชนท์ราบได้แน่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอืนๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมาย
การคา้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี
และตังค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซึงจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปีและตั งค่าเผือการดอ้ยค่า (ถ้ามี) 
โดยบริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้
เค รื องหมายการค้า เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยล์งวนัที 30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธี
คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.11 ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
ประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นประมาณการหนี สินเกียวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังานทีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยประมาณการหนี สินดงักล่าวไดค้าํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตโดยคาํนวณบนพืนฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรามรณะ 
อายงุาน อตัราคิดลด และอตัราการเพิมขึนของผลตอบแทน 

ตน้ทุนบริการในอดีตทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เมือมีการแก้ไขโครงการเกิดขึ น ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจว่าภาระผูกพัน                  
จะเกิดขึนต่อเมือเสมือนแน่นอนแลว้วา่กฎหมายใหม่จะไดรั้บการบญัญติัขึนตามขอ้กาํหนดทีร่างไว ้ 

3.12 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
3.12.1 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันัน 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.12.2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในการบริหาร
ความเสี ยงของสินทรัพย์และหนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ 

กาํไรหรือขาดทุนที เกิดขึ นจากสัญญาซึ งใช้เพือป้องกันความเสี ยงเกียวกับสินทรัพย์และ
หนี สินรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส่วนเกินหรือส่วนลดทีเกิดจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะตังพกัไวแ้ละ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายุของสัญญาโดยแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.13 การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากการขายรับรู้เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซื้อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการเสร็จแลว้ 

ดอกเบียรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้มือมีการประกาศจ่าย 

รายไดอื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ งความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็น
เจา้ของสินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัท
บนัทึกสินทรัพยที์เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริ มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินขันตําทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ที เช่า
คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี ยหรือค่าใช้จ่ายทาง
การเงินคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.15 กองทุนสาํรองเลียงชีพ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้าย
เมือเกิดรายการ 
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3.16 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบด้วยจาํนวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

3.16.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เนืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการทีถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการทีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัค ับใชห้รือคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีทีกาํหนดในประเทศนันๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี สินทีใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึ งโดยปกติแล้วจะรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ         
ผลแตกต่างชัวคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ             
ผลแตกต่างชัวคราวเท่าที มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากําไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอ          
ทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวนันมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมือเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมี                
กําไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั งหมดหรือบางส่วน                      
มาใช้ประโยชน์ได้ ทั งนี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีปรับลดลงนั น กลุ่มบริษัท             
และบริษทัจะกลบัรายการใหเ้ท่ากบัจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้
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กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัรา
ภาษีทีคาดว่าจะใช้ในงวดทีสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหนี สินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัรา
ภาษีที มีผลบังคับใช้อยู่หรืออัตราทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกักลบกบัรายการ
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เมือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการ
นาํสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบกนัและตังใจจะชาํระ
หนี สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั 

3.17 กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย
ถ่วงนําหนกัทีมีอยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีทีมีการเพิมทุนใชจ้าํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลียถ่วงนําหนกัตามระยะเวลาทีจดทะเบียนเพิมทุนทีออกและชาํระแลว้ 

3.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการที
เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหนี สินรายการใดรายการหนึ ง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยห์รือ
หนี สินนันซึ งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัที
วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินใชเ้กณฑต์ามทีกล่าว 
ยกเวน้รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2560) และการวดั
มูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2560) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 
(ปรับปรุง 2560) 
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นอกจากนี  การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดลาํดับชันเป็นระดับที  1 ระดับที  2 และระดับที  3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึงมีดงัต่อไปนี  
- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ัน
หรือหนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนีสินนัน 

3.19 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทต้อง
อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี สิน การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบการเงิน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของ
งวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ 
ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน  

4. การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 1,088,186 992,406  641,365 574,298 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,291,919,733 2,075,876,146  2,221,978,524 1,872,938,940 
เช็คในมือ 3,724,079 3,059,700  990,500 2,747,700 
เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน      

(อตัราดอกเบียร้อยละ 1.20 - 1.50 ต่อปี) 3,220,002,016 2,600,002,016  3,220,002,016 2,600,002,016 
 5,516,734,014 4,679,930,268  5,443,612,405 4,476,262,954 
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4.2 รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดมีดงัต่อไปนี  

รายการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กมา 33,785,219 9,770,883  18,077,294 9,767,867 
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวร 203,573,472 436,037,875  158,138,486 227,921,946 
หกั ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (2,308,660) (8,588,934)  (383,060) (5,601,019) 
หกั เงินสดจ่าย (221,995,724) (403,434,605)  (162,778,413) (214,011,500) 
เจา้หนี ค่าซือสินทรัพยย์กไป 13,054,307 33,785,219  13,054,307 18,077,294 
      
หนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี)      
ยอดยกมา 15,643,133  14,191,531  8,129,465  6,183,039 
บวก ค่าซือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 2,308,660  8,588,934  383,060  5,601,019 
หกั เงินสดจ่าย (7,995,415)  (7,137,332)  (4,204,738)  (3,654,593) 
ยอดยกไป 9,956,378  15,643,133 4,307,787  8,129,465 

5. เงนิลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 วันครบกําหนดชําระ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560 
          

เงินลงทุนชัวคราว ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี 1 - 1.53  1 - 1.50 175,324,495  973,265,077 

       
 วันครบกําหนดชําระ อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560 
          

เงินลงทุนชัวคราว ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       
 แต่ไม่เกิน 1 ปี -  1.38 -  800,000,000 
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6. ลูกหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวยีนอืน 

6.1 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีการคา้ 345,204,938  713,539,372  359,562,438  649,555,897 
ลูกหนี อืน 11,147,592  25,913,477  12,469,832  26,861,225 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 47,161,160  45,838,674  38,703,003  40,175,053 
รายไดค้า้งรับ 5,970,000  8,506,384  5,570,024  7,734,998 
เงินทดรองจ่าย 471,516  867,432  83,850  693,000 
เงินทดรองจ่ายสาํหรับการประกวด 9,283,447  -  9,283,447  - 
 419,238,653  794,665,339  425,672,594  725,020,173 

6.2 ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนี ไดด้งันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

จาํนวนรายของลูกหนีการคา้ 349 421 135  152 
    บริษทัอืน      
ยงัไม่ถึงกาํหนด 335,514,814  700,552,915  277,643,779  638,068,392 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า หรือถงึ 3 เดือน 13,704,851  19,668,029  12,880,620  18,252,745 
มากกว่า 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 144,000  252,700  -  - 
มากกว่า 6 เดือน ถงึ 12 เดือน -  70,000  -  - 
มากกว่า 12 เดือน 24,647,107  28,176,890  23,718,513  27,516,551 

 374,010,772  748,720,534  314,242,912  683,837,688 
        บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 134,966  100,824  62,875,318  - 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า หรือถงึ 3 เดือน -  -  10,456,414  - 
 134,966  100,824  73,331,732  - 

 374,145,738  748,821,358  387,574,644 683,837,688 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (28,940,800)  (35,281,986)  (28,012,206)  (34,281,791) 
 345,204,938  713,539,372  359,562,438  649,555,897 
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7. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 799,825,990  908,531,701  606,891,684  828,752,677 
งานระหว่างทาํ 47,576,954  27,276,371  23,901,807  24,633,249 
วตัถุดิบ 1,233,957,109  844,602,724  1,231,289,184  839,008,501 
วสัดุสินเปลือง 65,509,855  65,566,391  54,711,439  56,545,989 
สินคา้ระหว่างทาง 202,583,378  203,586,249  196,006,498  193,901,937 
 2,349,453,286  2,049,563,436  2,112,800,612  1,942,842,353 
หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,167,183)  (7,507,371)  (2,167,183)  (7,237,796) 

 2,347,286,103  2,042,056,065  2,110,633,429  1,935,604,557 

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีจาํนวน 7,994.75 ลา้นบาท และ 8,481.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนของสินคา้ทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีจาํนวน 7,774.93 ลา้นบาท และ 8,163.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตน้ทุนสินค้าของบริษทัและบริษทัย่อยทีบนัทึกเป็นต้นทุน
ขายในงบการเงินรวมไดร้วม(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน (5.34) ลา้น
บาท และ 6.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัทีบนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วม(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน (5.07) ลา้นบาท และ 
6.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมได้รวมสินคา้ทีมีภาระผูกพนัจาก
การทีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อใบสังจ่ายสินคา้ (“ตัวปุ๋ ย”) ของบริษทัและ
บริษทัย่อยแห่งหนึงทีออกใหแ้ก่ลูกคา้จาํนวน 254.83 ลา้นบาท และ 202.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 15) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ทีมีภาระผกูพนั
จากการทีบริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ยให้แก่ผูถื้อตัวปุ๋ยของบริษทัทีออกให้แก่ลูกคา้จาํนวน 240.15 ลา้นบาท 
และ 202.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีรายละเอียดดงันี  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที       ณ วันที  
 1 มกราคม      31 ธนัวาคม 
 2561      2561 

ราคาทุน :        
ทีดิน 29,212,697 -  -  29,212,697 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417)  -  -  (3,402,417) 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  25,810,280      25,810,280 
        
มูลค่ายุติธรรม 89,590,250      89,590,250 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที       ณ วันที  
 1 มกราคม      31 ธนัวาคม 
 2560      2560 

ราคาทุน :        
ทีดิน 32,050,840 400,000 (3,238,143)  29,212,697 
อาคาร 6,477,445 -  (6,477,445) - 

รวมราคาทุน 38,528,285 400,000 (9,715,588)  29,212,697 
        
ค่าเสือมราคาสะสม :        

อาคาร (6,477,444)  -  6,477,444  - 
รวมค่าเสือมราคาสะสม (6,477,444)  -  6,477,444  - 

        
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (3,402,417)  -  -  (3,402,417) 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  28,648,424      25,810,280 
        
มูลค่ายุติธรรม 83,384,593      89,590,250 
        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

2561       - 
2560       - 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษัทจาํนวน 25.81 ลา้นบาท เป็น
ทีดินซึงไดรั้บโอนจากการรับชาํระหนีจากลูกหนีและจากการซือ 
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9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที  
 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2561        ของเงินลงทุน  2561 
         ในบริษัทย่อย   
         ในต่างประเทศ   

ราคาทุน :            
ทีดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 77,884,837 68,238 (137,176) 81,614,458 (54,979) 159,375,378 
อาคาร 1,915,568,913 - (4,573,437) (17,221,836) (1,053,255)  1,892,720,385 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,139,831,420 17,840,897 (34,749,799) 245,252,639 (121,627)  2,368,053,530 
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 360,176,943 14,787,213 (2,269,451) 54,626,697 (110,975)  427,210,427 
ยานพาหนะ 177,951,985 8,442,561 (13,147,084) 6,606,539  (9,918)  179,844,083 

รวมราคาทุน 4,964,763,974 41,138,909 (54,876,947) 370,878,497 (1,350,754)  5,320,553,679 
         

ค่าเสือมราคาสะสม :         
ส่วนปรับปรุงทีดิน (72,178,143) (1,863,170) 3,458 - 1,391  (74,036,464) 
อาคาร (1,365,107,341) (55,430,313) 4,432,186 -  23,025  (1,416,082,443) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,594,079,014) (112,236,870) 34,230,400 - 11,038  (1,672,074,446) 
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (225,665,426) (37,934,266) 1,615,254 - 16,392  (261,968,046) 
ยานพาหนะ (116,614,421) (17,665,035) 10,293,220 - 655  (123,985,581) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,373,644,345) (225,129,654) 50,574,518 - 52,501  (3,548,146,980) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ        
อุปกรณร์ะหวา่งตดิตัง 270,504,360 143,439,060 (2,887,688) (347,287,653) (155,192)  63,612,887 

เครืองจกัรระหว่างทาง 4,608,797 18,995,503 (13,525) (23,590,844)  69 - 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,866,232,786      1,836,019,586 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที  
 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2560        ของเงินลงทุน  2560 
         ในบริษัทย่อย   

ราคาทุน :            
ทีดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 81,198,424 - (4,663,587) 1,350,000 - 77,884,837 
อาคาร 1,748,894,735 - (1,830,433) 175,370,557 (6,865,946)  1,915,568,913 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,955,641,187 14,093,103 (50,025,147) 220,122,277 -  2,139,831,420 
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 276,465,223 15,755,711 (14,747,851) 83,010,645 (306,785)  360,176,943 
ยานพาหนะ 168,880,776 21,706,089 (13,507,316) 872,436  - 177,951,985 

รวมราคาทุน 4,524,430,221 51,554,903 (84,774,334) 480,725,915 (7,172,731)  4,964,763,974 
         

ค่าเสือมราคาสะสม :         
ส่วนปรับปรุงทีดิน (75,182,186) (1,200,521) 4,204,564 - - (72,178,143) 
อาคาร (1,316,105,652) (50,714,546) 1,683,700 -  29,157  (1,365,107,341) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,557,011,136) (85,245,893) 48,178,015 - -  (1,594,079,014) 
เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (220,401,206) (19,712,429) 14,438,301 - 9,908  (225,665,426) 
ยานพาหนะ (111,333,075) (18,053,054) 12,771,708 - - (116,614,421) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,280,033,255) (174,926,443) 81,276,288 - 39,065  (3,373,644,345) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้างและ        
อุปกรณร์ะหวา่งติดตัง 370,423,103 377,320,186 - (477,238,929) -  270,504,360 

เครืองจกัรระหว่างทาง 1,295,036 7,162,786 (362,039) (3,486,986)  -  4,608,797 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,616,115,105      1,866,232,786 
        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม       

2561       225,129,654 
2560       174,926,443 
        

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของทีดิน       
อาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเตม็จํานวนแล้ว      
แต่ยังคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม        

2561       2,736,536,281 
2560       2,340,544,901 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน :          
ทีดิน 271,793,489 - - -  271,793,489 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 69,721,861 - - 57,797,645  127,519,506 
อาคาร 1,564,045,648 - (4,558,878) 17,035,175  1,576,521,945 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,033,467,492 13,783,819 (34,504,437) 196,997,243  2,209,744,117 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 340,897,166 5,623,369 (1,367,124) 35,869,766  381,023,177 
ยานพาหนะ 135,095,513 3,573,500 (8,124,500) 5,350,000  135,894,513 

รวมราคาทุน 4,415,021,169 22,980,688 (48,554,939) 313,049,829  4,702,496,747 
       

ค่าเสือมราคาสะสม :       
ส่วนปรับปรุงทีดิน (65,503,221) (798,092) -  -  (66,301,313) 
อาคาร (1,180,266,651) (43,666,594) 4,432,186 -  (1,219,501,059) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,502,652,895) (105,534,866) 33,985,043  -  (1,574,202,718) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (214,160,567) (31,171,372) 1,346,590  -  (243,985,349) 
ยานพาหนะ (87,140,116) (13,301,209) 5,668,325  -  (94,773,000) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (3,049,723,450) (194,472,133) 45,432,144  -  (3,198,763,439) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้าง        
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 236,553,450 116,425,510 -  (289,708,745)  63,270,215 

เครืองจกัรระหว่างทาง 4,608,796 18,732,288 -  (23,341,084)  - 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,606,459,965     1,567,003,523 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที       (ออก)  ณ วันที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560        2560 

ราคาทุน :          
ทีดิน 271,793,489 - - -  271,793,489 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 73,035,449 - (4,663,588) 1,350,000  69,721,861 
อาคาร 1,551,385,750 - (1,830,433) 14,490,331  1,564,045,648 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,853,201,386 12,877,340 (49,853,855) 217,242,621  2,033,467,492 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 263,533,016 9,373,175 (13,882,076) 81,873,051  340,897,166 
ยานพาหนะ 118,242,852 18,718,174 (1,865,513) -  135,095,513 

รวมราคาทุน 4,131,191,942 40,968,689 (72,095,465) 314,956,003  4,415,021,169 
       

ค่าเสือมราคาสะสม :       
ส่วนปรับปรุงทีดิน (69,011,983) (695,802) 4,204,564 -  (65,503,221) 
อาคาร (1,135,921,399) (46,028,952) 1,683,700 -  (1,180,266,651) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,467,220,538) (83,439,084) 48,006,727  -  (1,502,652,895) 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน (208,862,193) (18,873,215) 13,574,841  -  (214,160,567) 
ยานพาหนะ (75,646,371) (13,162,382) 1,668,637  -  (87,140,116) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (2,956,662,484) (162,199,435) 69,138,469  -  (3,049,723,450) 
        

อาคารระหวา่งก่อสร้าง        
และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง 368,231,996 179,790,470 -  (311,469,016)  236,553,450 

เครืองจกัรระหว่างทาง 1,295,036 7,162,786 (362,039)  (3,486,987)  4,608,796 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,544,056,490     1,606,459,965 
        
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

2561       194,472,133 
2560       162,199,435 
        

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม) ของทีดิน       
อาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว       
แต่ยังคงใช้งาน ณ วนัที 31 ธันวาคม        

2561       2,441,608,871 
2560       2,106,472,727 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้นําทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร จาํนองเป็นหลกัประกันกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม
จาํนวน 495.56 ลา้นบาท และ 524.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 27.3) 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง ถูกคําประกนั
เป็นหลกัประกนักบัสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง ซึ งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวม 21.56 ลา้นบาท 
และ 24.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 27.3) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูเ้ช่า
ซึ งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน ซึงมีรายละเอียดดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ราคาทุนของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 32,102,166  28,637,591  16,272,726  15,889,666 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (15,477,843)  (10,184,215)  (8,885,956)  (6,191,135) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 16,624,323  18,453,376  7,386,770  9,698,531 

10. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที    การแปลงค่า  ณ วันที  
 1 มกราคม   งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2561   ของเงินลงทุน  2561 

   ในบริษัทย่อย  
   ในต่างประเทศ  
ราคาทุน :     

สิทธิการเช่าทีดิน 84,901,907 -  (632,951)  84,268,956 
รวมราคาทุน 84,901,907 -  (632,951)  84,268,956 

      
ค่าตัดจําหน่ายสะสม :      

สิทธิการเช่าทีดิน (2,004,363) (1,775,261) 19,134  (3,760,490) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,004,363) (1,775,261) 19,134  (3,760,490) 

สิทธิการเช่า  82,897,544    80,508,466 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิมขึน  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที    การแปลงค่า  ณ วันที  
 1 มกราคม   งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2560   ของเงินลงทุน  2560 

   ในบริษัทย่อย  
   ในต่างประเทศ  
ราคาทุน :     

สิทธิการเช่าทีดิน 93,586,539  -  (8,684,632)  84,901,907 
รวมราคาทุน 93,586,539  -  (8,684,632)  84,901,907 

     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม :       

สิทธิการเช่าทีดิน (242,494) (1,864,816) 102,947  (2,004,363) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (242,494) (1,864,816) 102,947  (2,004,363) 

สิทธิการเช่า  93,344,045    82,897,544 
     
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม       

2561      1,775,261 
2560      1,864,816 

ณ  วันที  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญ ญ าเช่าที ดินกับบริษัทแห่ งหนึ ง              
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้เป็นสถานทีตังในการดาํเนินงาน ซึ งการเช่า
ทีดินดงักล่าวมีราคารวมทังสิน 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ลา้นบาท สิทธิการเช่าดังกล่าว
หมดอายวุนัที 4 มิถุนายน 2607 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
งบการเงินรวม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561            
           หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที          การแปลงค่า  ณ วนัที  
 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2561        ของเงินลงทุน  2561 
         ในบริษทัย่อย   
         ในต่างประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  - - 545,900,757 
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 1,663,924  139,239  1,803,163  (436,331) (11,703) 1,355,129 

 547,564,681  139,239  547,703,920  (436,331) (11,703) 547,255,886 
 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560            
           หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที          การแปลงค่า  ณ วนัที  
 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2560        ของเงินลงทุน  2560 
         ในบริษทัย่อย   
         ในต่างประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  - - 545,900,757 
ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ -  1,706,469  1,706,469  (44,463) 1,918 1,663,924 

 545,900,757  1,706,469  547,607,226  (44,463) 1,918 547,564,681 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม         

2561         436,331 
2560         44,463 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที         ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2561        2561 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560          
         หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  รวม  ค่าตดัจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที         ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560        2560 

ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
      
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม          

2561         - 
2560         - 

บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เครื องหมายการค้า
ดังกล่าวข้างต้นเพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที  
30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ
เมือวนัที 21 มกราคม 2562 และวนัที 8 มกราคม 2561 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดงักล่าว 
ณ วนัที 2 มกราคม 2562 โดยวิธี Relief from Royalty Method และวนัที 26 ธันวาคม 2560 โดยวิธีคาํนวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตามลาํดับ มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคา
ตามบญัชี 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดขายทีเกิดจากเครืองหมายการค้านี คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 97 และรอ้ยละ 98 ของรายไดจ้ากการขายทังหมดของบริษทั ตามลาํดบั 

12. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเมือภาษีเงินไดน้ัน
สามารถนาํมาหักกลบกันไดต้ามกฎหมาย ซึ งถือเป็นภาษีเงินไดที้เกียวข้องกับหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน 
รายละเอียดของการหักกลบลบกันทีแสดงผลลพัธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,561,545  42,984,664  31,898,209  37,733,111 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  116,608,579  109,180,151  109,180,151 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 
ธนัวาคม มีดงันี  

งบการเงนิรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 

       หน่วย : บาท 
 ยอดคงเหลอื  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทนุ)  ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 

 2561      2561 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,056,397 (1,268,237) - 5,788,160 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลอื 1,501,474  (1,068,037)  - 433,437 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,648,764  (4,488,083)  - 4,160,681 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 680,483 - - 680,483 
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 23,536,487  2,584,812 (622,515) 25,498,784 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561,059  (1,561,059) - - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 42,984,664  (5,800,604)  (622,515) 36,561,545 
       
กาํไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย      

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  - - 7,428,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  - 109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  - 116,608,579 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทนุ)  ณ วนัที 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2560      2560 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,561,877 (505,480) - 7,056,397 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลอื 172,118  1,329,356  - 1,501,474 
ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 8,914,436  (265,672)  - 8,648,764 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - - 680,483 
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 23,698,922  (1,614,816) 1,452,381 23,536,487 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน -  1,561,059 - 1,561,059 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 41,027,836  504,447  1,452,381 42,984,664 
       
กาํไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย      

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  - - 7,428,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  - 109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  - 116,608,579 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทุน)   ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2561      2561 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6,856,358 (1,253,917) -  5,602,441 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลอื 1,447,559  (1,014,122) -  433,437 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 8,648,764  (4,488,083)  -  4,160,681 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - -  680,483 
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 18,538,888  3,394,715  (912,436)  21,021,167 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน 1,561,059  (1,561,059) -  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 37,733,111  (4,922,466)  (912,436)  31,898,209 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 
       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที  หรือขาดทุน  กาํไร (ขาดทนุ)   ณ วนัที 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2560      2560 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 7,384,797 (528,439) -  6,856,358 
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลอื 172,118  1,275,441 -  1,447,559 
ประมาณการส่งเสริมการขาย 8,914,436  (265,672)  -  8,648,764 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 680,483 - -  680,483 
ประมาณการหนี สินสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 18,527,074  (1,479,151)  1,490,965  18,538,888 
ผลประโยชน์รอรับรู้จากการประหยดัพลงังาน -  1,561,059  -  1,561,059 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 35,678,908  563,238  1,490,965  37,733,111 
     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

รวมหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,180,151  -  -  109,180,151 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 
ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อ ัตราภาษีทีกําหนดใน
ประเทศนัน  ๆในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

        
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 348,610,414  484,992,464  337,836,489  472,512,933 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัวคราว 5,800,604  (504,447)  4,922,466  (563,238) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 354,411,018  484,488,017  342,758,955  471,949,695 

        
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ       
   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัผลกาํไร        
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั       
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (622,515)  1,452,381  (912,436)  1,490,965 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งันี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

        
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,703,955,057  2,431,611,291  1,751,929,768  2,397,510,114 
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัรารอ้ยละ 20 340,791,011  486,322,258  350,385,954  479,502,023 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายการทีไม่ถือเป็น        

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 13,620,007  (1,834,241)  (7,626,999)  (7,552,328) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 354,411,018  484,488,017  342,758,955  471,949,695 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัผล        

แตกต่างทีรับรู้เมือเริมแรกและกลบัรายการ (5,800,604)  504,447  (4,922,466)  563,238 
ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 348,610,414  484,992,464  337,836,489  472,512,933 
 

อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 
อตัราภาษีทีแทจ้ริง 20.46  19.95  19.28  19.71 
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13. เงนิเบกิเกินบัญชีธนาคาร 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 35,332,981  9,460,963  -  - 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ งได้ทําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีไวก้ับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึง โดยมีการคิดอตัราดอกเบียในอตัรา Minimum Overdraft Rate (MOR) มีการคํา
ประกนัโดยการจดจาํนองทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 

เจา้หนีการคา้ 253,037,189 361,321,815 228,043,094 334,200,284 
เจา้หนีอืน 64,255,653 95,783,354 63,184,451 94,732,383 
เงินปันผลคา้งจ่าย 2,279,637 2,210,236 2,279,637 2,210,236 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 154,169,680 236,277,975 129,132,344 187,062,080 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูคา้     

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 149,164,981 72,027,008 149,163,125 72,027,008 
รายไดจ้ากการขายตังพกั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 105,661,865 130,595,056 90,988,014 130,595,056 
 728,569,005 898,215,444 662,790,665 820,827,047 

15. รายได้จากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
รายไดจ้ากการขายตังพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ ง            
ทีตอ้งส่งมอบปุ๋ยใหแ้ก่ผูถื้อใบสังจ่ายสินคา้ (“ตัวปุ๋ย”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงทีออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตังพกัเป็นการออกตัวปุ๋ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ยและยงัไม่ไดรั้บ
ชาํระเงินค่าปุ๋ยตามตัว โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ยสําหรับตัวปุ๋ยนี
รวมอยู่ในลูกหนี การค้าในจาํนวนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติทางธุรกิจการคา้ ลูกค้าอาจยกเลิก                   
ตัวปุ๋ ยคา้งส่งทียงัไม่ไดรั้บชาํระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึงไม่สามารถขอยกเลิกตัวปุ๋ ยคา้งส่ง
ดงักล่าว  
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ทั งนี สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ                    
2560 ไดร้วมสินคา้ทีมีภาระผูกพนัจากการทีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงออกตัวปุ๋ยให้ลูกคา้แลว้หรือ
ไดร้ับชาํระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) ซึ งบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหนึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตังพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามลาํดบั 
ภาระผกูพนัดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 

เงินรับล่วงหน้าจากลกูคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 149,164,981 72,027,008 149,163,125 72,027,008 
รายไดจ้ากการขายตังพกั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 105,661,865 130,595,056 90,988,014 130,595,056 
 254,826,846 202,622,064 240,151,139 202,622,064 

16. หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
งบการเงินรวม 

หน่วย : บาท 
 จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย 
 2561  2560  2561  2560 

ไม่เกินหนึงปี 5,800,968 7,695,509  5,424,023  7,073,625 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,718,941 8,983,935  4,532,355  8,569,508 
 10,519,909 16,679,444  9,956,378  15,643,133 
หัก  ดอกเบียรอตดัจ่าย (563,531) (1,036,311)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 9,956,378 15,643,133  9,956,378  15,643,133 

 
     2561  2560 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี       
ส่วนของหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  5,424,023  7,073,625 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     4,532,355  8,569,508 
     9,956,378  15,643,133 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หน่วย : บาท 
 จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 
   จาํนวนเงนิขันตําทีต้องจ่าย 
 2561  2560  2561  2560 

ไม่เกินหนึงปี 2,710,940 4,484,117  2,556,382  4,186,295 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,821,315 4,118,133  1,751,405  3,943,170 
 4,532,255 8,602,250  4,307,787  8,129,465 
หัก  ดอกเบียรอตดัจ่าย (224,468) (472,785)  - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่าย 4,307,787 8,129,465  4,307,787  8,129,465 

      
   2561  2560 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี       
ส่วนของหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  2,556,382  4,186,295 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     1,751,405  3,943,170 

     4,307,787  8,129,465 

17. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน ซึงจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี      
ประมาณการหนี สินหมนุเวียน     

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,293,544 19,289,415 7,762,812 13,286,008 
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวยีน     

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 123,634,686 111,679,027 105,105,834 92,694,441 
รวม 135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449 
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จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน
เมือเกษียณอายุดงักล่าวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 24,557,628  4,193,315  22,567,589  3,545,001 
ตน้ทุนดอกเบีย 2,855,965  3,102,935  2,168,796  2,345,259 
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,112,577)  7,261,904  (4,562,180)  7,454,823 
 24,301,016  14,558,154  20,174,205  13,345,083 

การเปลียนแปลงในประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม                 
มีดงันี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกมา 130,968,442 126,295,468 105,980,449 100,436,226 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 24,557,628 4,193,315 22,567,589 3,545,001 
ตน้ทุนดอกเบีย 2,855,965 3,102,935 2,168,796 2,345,259 
ผล (กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณตาม     

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,112,577) 7,261,904 (4,562,180) 7,454,823 
ผลประโยชน์ทีจ่าย (19,341,228) (9,885,180) (13,286,008) (7,800,860) 

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกไป 135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสําคัญทีใช้ในการคาํนวณประมาณการ
หนี สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.75  2.93 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 
 ขึนอยูก่บัช่วงอายุของพนกังาน  ขึนอยูก่บัช่วงอายุของพนกังาน 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ 0 - 6  0 - 5 
ราคาทองคาํต่อหนึงบาท 19,500  19,900 
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ 3  3 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย
ซึ งมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2561 มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด   
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 8.55 7.43 
อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 0.5 (7.63) (6.61) 

   อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน   
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 8.58 7.46 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพิมขึนร้อยละ 1 (7.22) (6.25) 

   อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน   
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (7.14) (6.18) 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 9.16 7.97 

   อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ   
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ - ลดลงร้อยละ 1 (7.81) (6.78) 
อตัราเพิมขึนของราคาทองคาํ - เพิมขึนร้อยละ 1 7.90 6.86 

เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซึ งกฎหมายดงักล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี
กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป
ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณา
โดยใชดุ้ลยพินิจว่าการแกไ้ขโครงการเกิดขึนและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายเมือสภานิติบญัญติั
แห่ งชาติ มีมติ ผ่านพระราชบัญญัติ คุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ทั งนี บริษัทได้บันทึกผลกระทบจาก                                  
การเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 10.88 ลา้นบาท ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 
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18. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึง
และบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ งและไดจ้ดทะเบียนกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนสํารอง
เลียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ (พ.ศ. 2530) 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินส่วนทีบริษทัและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน
สาํรองเลียงชีพ ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมมีจาํนวน 16.11 ลา้นบาท และ 16.03 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินส่วนทีบริษทัจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี ยงชีพ  
ซึ งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบเฉพาะกิจการมีจาํนวน 13.19 ลา้นบาท และ 12.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

19. รายได้อืน 
รายไดอื้น สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2560 

ดอกเบียรับ 57,608,905 60,773,408 55,371,780 57,314,465 
ค่าเช่ารับ 6,242,138 6,397,434 19,467,115 19,284,561 
เงินปันผลรับ - - 18,387,440 15,837,440 
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 20,367,959 - 20,367,959 
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,936,314 6,541,487 2,868,399 1,202,099 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 41,014,040 - 44,400,751 - 
อืนๆ 25,615,772 19,108,918 26,258,335 15,804,539 

 135,417,169 113,189,206 166,753,820 129,811,063 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 88,135,552  (118,533,738) 222,592,434 (103,557,681) 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปทีซือ 327,183,362  302,780,378 - - 
วตัถดุิบทีใชไ้ป 6,860,255,935  7,422,955,398 6,855,974,668 7,400,357,356 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 513,335,315  581,828,264 426,793,276 514,086,991 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 227,341,246  176,835,722 194,472,133 162,199,435 
(โอนกลบั) ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (5,340,188) 6,646,777 (5,070,613) 6,377,202 
โอนกลบัหนีสงสยัจะสูญ (6,341,186)  (2,527,397) (6,259,585) (2,642,192) 

21. ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
ส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้สามญั (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) 

22. การจดัการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง
ของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต่์อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน 

บริษทัมิไดใ้ช้อตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพือรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการใหมี้ระดบัทุนเพียงพอสําหรับ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านัน 
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว ้
เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนีจะนาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. เงนิปันผล 
เมือว ันที  29 มีนาคม 2561 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 1,169.43 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไร
ของปี 2560 เงินปันผลนี ไดจ้่ายแลว้ในเดือนเมษายน 2561  

เมือว ันที  29 มีนาคม 2560 ทีประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นสามัญ 
ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิน 1,871.09 ล้านบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไรของปี 
2559 ในส่วนทีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลนีไดจ้่ายแลว้
ในเดือนเมษายน 2560 

ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : พนับาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่ม ี  รวม 
  (บาท) บริษทัใหญ่  อาํนาจควบคมุ   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 30 มี.ค 2561 2.10 13,387 12,863 26,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 30 มี.ค 2561 10.00 5,000 - 5,000 
   18,387 12,863 31,250 

ทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

หน่วย : พนับาท 
ชือบริษัท วนัทีประชุม เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงนิ 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียทีไม่มี  รวม 
  (บาท) บริษทัใหญ่  อาํนาจควบคมุ   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 11 เม.ย. 2560 1.70 10,837 10,413 21,250 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 26 เม.ย. 2560 10.00 5,000 - 5,000 
   15,837 10,413 26,250 
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25. รายการกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี  
25.1 เงินลงทุน 

25.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
      เงินลงทุน   

ชือบริษทั ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 
  ความสัมพันธ์  เงินลงทุน      

    ร้อยละ     
บริษทัร่วม         

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000 136,247,216 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

      เงินลงทุน   
ชือบริษทั ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

  ความสัมพันธ์  เงินลงทุน      
    ร้อยละ     

บริษทัร่วม         
บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการคลงัสินคา้ให้เช่า บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000 135,961,629 - 

ขอ้มลูทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาํคญั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 2561  2560 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 285,587  285,136 
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25.1.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ  วธีิราคาทุน 
  ความสัมพันธ์   (โดยทางตรงและทางอ้อม)     
   2561 2560 2561 2560  2561  2560 

บริษัทย่อย           
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริการใหเ้ช่าถงับรรจุสารเคมี บริษทัยอ่ย 125,000 125,000 51.00 51.00  63,750  63,750 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริการบรรจุและ          
 ผสมเคมีเกษตร บริษทัยอ่ย 50,000 50,000 99.99 99.99  49,999  49,999 
TCCC Myanmar Limited  ผลิต นาํเขา้และจาํหน่ายปุ๋ ย บริษทัยอ่ย 439,106 439,106 99.99 99.99  439,106  439,106 

        552,855  552,855 

25.2 รายการระหว่างกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
25.2.1 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีการค้า         

กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 134,966  100,824  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  73,331,732  - 
  134,966  100,824  73,331,732  - 

         
ลูกหนีอืน         

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  552,010  880,641 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  86,567  104,328 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  711,637  - 
  -  -  1,350,214  984,969 

         
เจ้าหนีการค้า         

กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ ่ 6,523,205  6,569,686  -  - 
         

เจ้าหนีอืน         
บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส ์คอรป์อเรชัน จาํกดั         

(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 216,729  216,729  198,539  198,539 
         
หนีสินหมุนเวยีนอืน         
    TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  17,186  - 
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25.2.2 รายการคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 
รายได้จากการขายและการให้บริการ         

กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 7,895,169  9,195,702  -  - 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  252,876,594  - 
  7,895,169  9,195,702  252,876,594  - 

         
รายได้อืน         

บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  14,318,447  13,978,060 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  69,788  90,249 
TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  2,938,308  - 
  -  -  17,326,543  14,068,309 
         

รายได้เงินปันผล         
บริษทั เอน็.ไอ.เอม็. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  13,387,500  10,837,500 
บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,999,940  4,999,940 
  -  -  18,387,440  15,837,440 

         
ค่าซือ         

กลุม่ โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 12,948,760  13,869,767  -  - 
         
ค่าซือสินทรัพย์         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         
(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  4,601,000  -  4,601,000 

        
ค่าใช้จ่ายอืน         

บริษทั เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั         
(มหาชน) บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,432,600  2,442,600  2,226,600  2,226,600 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 36,208,779  46,416,819  35,836,779  46,044,819 

การซือและการขายกับบริษทัย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน ราคาและเงือนไขเป็นไปตามที 
ตกลงกนัระหวา่งผูซื้อกบัผูข้ายโดยอิงตามราคาตลาด 
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26. สัญญาทีสําคัญ 

26.1 สญัญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 
บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึ งในประเทศญีปุ่น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 1 ปี 
และต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกวา่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะแสดงเจตนาทีจะไม่ต่อสญัญา ทังนี
จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอยา่งนอ้ยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสัญญา 

26.2 สญัญาทีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน 
บริษัทได้ทําสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหนึ งโดยบริษัทจะได้รับ
คาํปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ทีปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราทีระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละเดือน ซึ งระยะเวลาในการจ่ายจะเริมเมือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จและ
จะจ่ายบางส่วนของมูลค่าทีประหยดัไดต้ามสญัญา Energy Performance Contract 

27. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
27.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจาํนวนเงิน 

37.29 ลา้นบาท และ 63.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึงมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 จาํนวน 0.01 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 0.34 ลา้นบาท) และ 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 10.21 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

27.2 ณ วนัที  31 ธันวาคม บริษทัและบริษทัย่อยได้เช่าอาคารสํานักงาน คลังสินคา้ ยานพาหนะและ
อุปกรณ์สาํนกังานตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ซึ งเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปนี  

   หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกินหนึงปี 39,520,048 39,808,755 29,975,693 33,534,420 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 25,165,112 26,706,206 25,049,612 23,712,458 

 64,685,160 66,514,961 55,025,305 57,246,878 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ดาํเนินงานในงบการเงินรวมจาํนวน 57.71 ลา้นบาท และ 46.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จาํนวน 41.57 ลา้นบาท และ 42.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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27.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสัน รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนงัสือคําประกนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเชือคงเหลือทียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 
 สกลุเงนิ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2561 2560 2561 2560 
วงเงินสินเชือ* บาท 11,627.23 11,267.39 11,466.53 11,077.53 
 ดอลลาร์สหรัฐ 30.00 30.00 30.00 30.00 
 ยโูร - 0.04 - - 
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ บาท 2,483.13 2,502.62 2,466.08 2,482.62 
 ดอลลาร์สหรัฐ 167.54 157.39 162.24 151.35 
หนงัสือคําประกนั  บาท 91.34 91.34 91.34 91.34 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเชือของบริษทัและบริษทัย่อยมีการคําประกนั
โดยการจดจาํนองทีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
*  บริษทัและบริษทัย่อยสามารถทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบับางธนาคารเท่ากบัสินเชือสําหรับเลตเตอร์

ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทของธนาคารนัน 
27.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคําประกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

มีดงัต่อไปนี  
 หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

หนงัสือคําประกนัไฟฟ้า 8,830,500  8,830,500 8,655,500 8,655,500 

27.5 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
เป็นจาํนวนเงิน 1.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 52.82 ลา้นบาท)  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
เป็นจาํนวนเงิน 10.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 340.42 ลา้นบาท)   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการใหธ้นาคารในประเทศออก
เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 2.31 ลา้นบาท) และ
จาํนวนเงิน 0.04 ลา้นยโูร (หรือเทียบเท่า 1.59 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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28. ข้อมลูเกียวกับการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ ส่งออกและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่าง  ๆโดยบริษทัย่อยประกอบธุรกิจ
หลกัในการนาํเขา้ ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม บริการให้เช่า
และอืนๆ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีมีสาระสาํคญัเพียงส่วนงานเดียวทีดาํเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 ข้อมูลเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อยแยกตาม         
ส่วนงานทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 ค่าขายและ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ทีใช้ 
 รายได้อืน  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ปุ๋ยเคมีเกษตร  
บริการใหเ้ช่า 
รายไดอื้นๆ 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  

10,272,185,542 
121,954,893 
351,797,233 

(288,177,513) 

 1,651,315,521 
46,213,228 

9,538,885 

 11,206,647,292 
235,556,365 
282,432,303 

รวมรายได ้ 10,457,760,155   
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   1,707,067,634  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (355,033,533)  
กาํไรเบด็เสร็จรวม   1,352,034,101  
   11,724,635,960 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน    (597,283,259) 
สินทรัพยร์วม    11,127,352,701 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (18,125,420)  
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 

   
(3,723,574) 

 

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่   1,330,185,107   
สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561    11,127,352,701 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตามส่วนงาน
ทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
 ค่าขายและ  กาํไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ทีใช้ 
 รายได้อืน  เบด็เสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

      
ปุ๋ยเคมีเกษตร 11,150,621,065 2,361,753,761 11,217,204,845 
บริการใหเ้ช่า 121,269,632  36,909,004 233,684,551 
รายไดอื้นๆ 411,026,081  25,686,622 262,961,360 
หกั รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (29,620,613)    
รวมรายได ้ 11,653,296,165    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   2,424,349,387  
หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (483,035,636)  
กาํไรเบด็เสร็จรวม   1,941,313,751  
   11,713,850,756 
หกั สินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน    (515,878,321) 
สินทรัพยร์วม    11,197,972,435 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (14,493,421)  
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 

   
(35,094,193) 

 

กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่   1,891,726,137   
สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560    11,197,972,435 
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29. การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับเครืองมือทางการเงิน 

29.1 ความเสียงเกียวกบัสินเชือ 
ความเสี ยงเกียวกับสินเชือ หมายถึง ความเสี ยงจากการที คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
สญัญา ซึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่า
สูงสุดของความเสียงทีเกียวกบัสินเชือของบริษทัและบริษทัย่อย ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัของ
สินเชือ ซึงเกิดขึนจากลูกหนีการคา้มีไม่มาก เนืองจากมีลูกหนี ส่วนใหญ่กระจายอยู่ของภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย 

29.2 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย 
ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบี ยจะเปลียนแปลง ซึงก่อให้เกิดผลเสียหาย 
แก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีทีอตัราดอกเบียสูงขึนอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เนืองจากบริษทัมีเงินกูยื้มในจาํนวนทีมีสาระสาํคญั 

29.3 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,516,734 5,516,734 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 175,324 175,324 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 345,205 345,205 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ    
หนี สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชี 35,333 35,333 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หนีการคา้ 253,037 253,037 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 9,956 9,282 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงินรวม (ตอ่) 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,679,930 4,679,930 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 973,265 973,265 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 713,539 713,539 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชี 9,461 9,461 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เจา้หนีการคา้ 361,322 361,322 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 15,643 14,401 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,443,612 5,443,612 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 359,562 359,562 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เจา้หนีการคา้ 228,043 228,043 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 4,308 4,011 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (ตอ่) 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ลาํดับชันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม ยุตธิรรม และข้อมูลทีใช้ใน 
    การวดัมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,476,263 4,476,263 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนชัวคราว 800,000 800,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
ลูกหนีการคา้ 649,556 649,556 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

   
หนี สินทางการเงิน     
เจา้หนีการคา้ 334,200 334,200 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
    สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 
หนี สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

(รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 8,129 7,494 ลาํดบั 2 สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

29.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
สญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศใน
บางส่วน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หลายสัญญากบัธนาคาร
โดยรายละเอียดตามสญัญาดงักล่าว มีดงัต่อไปนี  

หน่วย : บาท 
สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงิน อตัราถวัเฉลีย
ตามสัญญา 

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 9,224,043 32.4827 5 - 272 (1,089,630) 

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 2,297,798 32.8139 3 - 179 (963,918) 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
ทีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคูสั่ญญาตา่ง ๆ 
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หน่วย : บาท 

สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 
 สกลุเงนิ จํานวนเงิน อตัราถวัเฉลีย

ตามสัญญา 
ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 16,150,805 32.8037 13 - 272 (2,120,341) 

ลาํดบั 2 
ประมาณการ 
กระแสเงินสด 

คิดลด* 

 ยโูร 109,967 39.7764 8 - 272 17,371 
 เยน 20,993,000 0.3106 173 (398,447) 
บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,460,247 33.0740 6 - 151 (635,993) 

หน่วย : บาท 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุตธิรรม ลาํดับชัน เทคนิคการ 

 สกลุเงนิ จํานวนเงิน อตัราถวัเฉลีย
ตามสัญญา 

ทีเหลือ (วนั) กาํไร (ขาดทุน)  มูลค่ายุตธิรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,562,943 32.4910 93 - 178 848,946 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 
บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,642,270 32.7750 67 - 160 1,973,469 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 
คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
ทีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึ งคิดลดดว้ยอตัราทีสะทอ้นถึง
ความเสียงดา้นสินเชือของคูสั่ญญาตา่ง ๆ 
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ งส่วนหนึง
อยูภ่ายใตส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือบริหารความเสียงเกียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนี  

 

 สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ 
 สกุลเงนิ จาํนวนเงิน 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,709,797 
 จ๊าต 4,738,982 
บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 461,429 
 จ๊าต 132,831,538 

   
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,980,236 
 จ๊าต 3,896,827 
บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 3,973,436 
 จ๊าต 6,605,491 

 
 หนีสินเงินตราต่างประเทศ 
 สกุลเงนิ จาํนวนเงิน 
ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,324,709 
บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 1,680,849 

   
ณ วันที 31 ธนัวาคม 2560   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 8,239,557 
 ยโูร 6,224 
บริษทัย่อย ดอลลาร์สหรัฐ 851,547 
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีจาก
ผลการดาํเนินงานของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทังสินประมาณ 877.10 ลา้นบาท 
ทังนี การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะได้นําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562              
เพือพจิารณาและอนุมติัต่อไป 

31. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินนีไดร้ับการอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมือวนัที  
22 กุมภาพนัธ์ 2562 
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Notes

2018 2017 2018 2017

ASSETS

CURRENT  ASSETS

Cash and cash equivalents 4.1 5,516,734,014 4,679,930,268 5,443,612,405 4,476,262,954

Current investments 5 175,324,495 973,265,077 - 800,000,000

Trade and other current receivables 6 419,238,653 794,665,339 425,672,594 725,020,173

Inventories 7 and 15 2,347,286,103 2,042,056,065 2,110,633,429 1,935,604,557

Other current assets 447,271 588,343 394,875 515,901

Total Current Assets 8,459,030,536 8,490,505,092 7,980,313,303 7,937,403,585

NON-CURRENT  ASSETS

Investment in an associate 25.1.1 136,247,216 135,961,629 98,000,000       98,000,000       

Investments in subsidiaries 25.1.2 - - 552,854,981 552,854,981

Investment properties 8 25,810,280        25,810,280        25,810,280 25,810,280

Property, plant and equipment 9 1,836,019,586 1,866,232,786 1,567,003,523 1,606,459,965

Leasehold right 10 80,508,466 82,897,544 - -

Intangible asset 11 547,255,886 547,564,681 545,900,757 545,900,757

Deferred tax assets 12 36,561,545 42,984,664 31,898,209 37,733,111

Other non-current assets 5,919,186 6,015,759 4,001,501 4,798,063

Total Non-current Assets 2,668,322,165 2,707,467,343 2,825,469,251 2,871,557,157

TOTAL  ASSETS 11,127,352,701 11,197,972,435 10,805,782,554 10,808,960,742

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED

FINANCIAL  STATEMENTS

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

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  

AS  AT  DECEMBER  31,  2018

UNIT : BAHT

SEPARATE
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Notes

2018 2017 2018 2017

CURRENT  LIABILITIES 

Bank overdrafts 13 35,332,981 9,460,963 - -

Trade and other current payables 14 and 15 728,569,005 898,215,444 662,790,665 820,827,047

Current portion of liabilities under 

finance lease agreements 16 5,424,023 7,073,625 2,556,382 4,186,295

Current income tax payable 125,993,206 218,913,530 123,279,777 214,486,678

Current provision for 

employee benefit 17 12,293,544 19,289,415 7,762,812 13,286,008

Other current liabilities 28,161,951 31,606,804 14,907,782 15,591,627

Total Current Liabilities 935,774,710 1,184,559,781 811,297,418 1,068,377,655

NON-CURRENT  LIABILITIES 

Liabilities under finance lease agreements 16 4,532,355 8,569,508 1,751,405 3,943,170

Deferred tax liabilities 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

Non-current provision for employee benefit 17 123,634,686 111,679,027 105,105,834 92,694,441

Other non-current liabilities 20,072,441 15,845,441 15,835,441 15,545,441

Total Non-current Liabilities 264,848,061 252,702,555 231,872,831 221,363,203

TOTAL  LIABILITIES 1,200,622,771 1,437,262,336 1,043,170,249 1,289,740,858

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2018

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTSFINANCIAL  STATEMENTS

    LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY
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Notes

2018 2017 2018 2017

    (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

Issued and paid-up share capital

584,714,068 ordinary shares of Baht 3 each, 

fully paid 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

SHARE  DISCOUNT  ON  ORDINARY  SHARES  21 (43,570,340)      (43,570,340)      (43,570,340)      (43,570,340)      

RETAINED  EARNINGS

Appropriated 

Legal reserve 23 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

Unappropriated 7,984,498,731 7,820,018,186 7,876,625,606 7,633,233,185

OTHER   COMPONENTS  

OF  SHAREHOLDERS’  EQUITY (37,489,572)      (33,765,998)      - -
TOTAL  ATTRIBUTIONS  TO  OWNERS  

OF  THE  PARENT 9,832,995,858 9,672,238,887 9,762,612,305 9,519,219,884

NON-CONTROLLING  INTERESTS 93,734,072        88,471,212        - -

TOTAL  SHAREHOLDERS’   EQUITY 9,926,729,930 9,760,710,099 9,762,612,305 9,519,219,884

TOTAL  LIABILITIES  

11,127,352,701 11,197,972,435 10,805,782,554 10,808,960,742

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

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2018

AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTS

LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY 
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Notes

2018 2017 2018 2017

Revenues from sales 10,205,274,049 11,426,252,444 9,920,142,563 11,019,802,064

Revenues from services 116,783,350 113,569,379 - -

Costs of the sales of goods (7,989,679,684)  (8,488,272,555)  (7,769,859,204)  (8,170,048,249)  

Costs of the rendering of services (46,669,951) (51,557,522)       - -

Gross profit 2,285,707,764 2,999,991,746 2,150,283,359 2,849,753,815

Other income 19 135,417,169 113,189,206 166,753,820 129,811,063

Profit before expenses 2,421,124,933 3,113,180,952 2,317,037,179 2,979,564,878

Selling expenses (350,609,524)     (303,479,163)     (299,085,955)     (275,505,611)     

Administrative expenses (328,618,806)     (319,191,850)     (229,620,330)     (252,212,841)     

Managements’ remuneration 25.2.2 (36,208,779)       (46,416,819)       (35,836,779)       (46,044,819)       

Other expenses - (9,676,153)         - (6,866,407)         

Total Expenses (715,437,109)     (678,763,985)     (564,543,064)     (580,629,678)     

Profit before finance costs and

income tax expense 1,705,687,824 2,434,416,967 1,752,494,115 2,398,935,200

Finance costs (2,018,354)         (3,090,812)         (564,347)            (1,425,086)         

Share of profit from investment in an associate 25.1.1 285,587 285,136 - -

Profit before tax expense 1,703,955,057 2,431,611,291 1,751,929,768 2,397,510,114

Tax expense 12 (354,411,018)     (484,488,017)     (342,758,955)     (471,949,695)     

Profit for the year 1,349,544,039 1,947,123,274 1,409,170,813 1,925,560,419

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018

UNIT : BAHT
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Notes

2018 2017 2018 2017

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

Component of other comprehensive income 

  that will be reclassified to profit and loss

Exchange differences on translation of 

financial statements of foreign subsidiary (3,723,574)         (35,094,193)       - -

Components of other comprehensive income 

  that will not be reclassified to profit and loss

Gains (losses) on remeasurements of 

  defined benefit plans 17 3,112,577           (7,261,904)         4,562,180           (7,454,823)         

Income tax relating to component of 

  other comprehensive income that will not be 

  reclassified to profit or loss 12 (622,515) 1,452,381 (912,436)            1,490,965

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

FOR  THE  YEAR - NET  OF  INCOME  TAX (1,233,512)         (40,903,716)       3,649,744 (5,963,858)         

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEAR 1,348,310,527 1,906,219,558 1,412,820,557 1,919,596,561

PROFIT  ATTRIBUTABLE  TO

Owners of parent 1,331,139,455 1,932,399,217 - -

Non-controlling interests 18,404,584 14,724,057 - -

1,349,544,039 1,947,123,274 - -

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

ATTRIBUTABLE  TO

Owners of parent 1,330,185,107 1,891,726,137 - -

Non-controlling interests 18,125,420 14,493,421 - -

1,348,310,527 1,906,219,558 - -

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE BAHT 2.28                    3.30                    2.41                    3.29                    

WEIGHTED  AVERAGE  NUMBER  

OF  ORDINARY  SHARES  584,714,068 584,714,068 584,714,068 584,714,068

FINANCIAL  STATEMENTS

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

FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  COMPREHENSIVE  INCOME  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE

SHARES
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Note

2018 2017 2018 2017
CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES

Profit before tax expense 1,703,955,057    2,431,611,291    1,751,929,768    2,397,510,114    

Adjusted by

Reversal doubtful accounts (6,341,186)          (2,527,397)          (6,269,585)         (2,642,192)         

(Reversal) loss for diminution in value of inventories (5,340,188)          6,646,777           (5,070,613)         6,377,202           

Depreciation 225,129,654       174,926,443       194,472,133       162,199,435       

Amortization - Leasehold right 1,775,261           1,864,816           -             -             

Amortization - Intangible assets 436,331              44,463                -             -             

Gain on sales of investment properties -                  (20,367,560)        -             (20,367,560)       

Gain on sales of property, plant and equipment (4,936,314)          (1,202,498)          (2,868,399)         (1,202,498)         

Loss on write off property, plant and equipment 3,618,340           368,810              -             362,039              

Employee benefit obligations expense 27,413,593         7,296,250           24,736,385         5,890,260           

Share of profit from investment in an associate (285,587)             (285,136)             -             -             

Unrealized loss on exchange rate 3,417,402           7,188,035           2,763,053           6,506,153           

Dividend income -              -              (18,387,440)       (15,837,440)       

Interest income (57,608,905)        (60,773,407)        (55,371,780)       (57,314,465)       

Interest expenses 1,506,356           1,232,613           301,175              388,108              

assets and liabilities 1,892,739,814    2,546,023,500    1,886,234,697    2,481,869,156    

Decrease in trade and other current receivables 378,872,894       27,595,824         303,112,696       29,321,452         

Increase in inventories (299,889,850)      (370,413,290)      (169,958,259)     (347,519,204)     

(Increase) decrease in other current assets 141,072              (57,155)               121,026              (68,412)              

(Increase) decrease in other non-current assets 96,573                (1,481,207)          796,562              (271,161)            

Decrease in trade and other current payables (146,520,920)      (11,304,479)        (150,868,491)     (22,772,103)       

Decrease in other current liabilities (9,162,355)          (3,010,510)          (5,004,670)         (7,581,294)         

Cash paid for provision for employee benefit (19,341,228)        (9,885,180)          (13,286,008)       (7,800,860)         

Increase in other non-current liabilities 4,227,000           1,091,821           290,000              4,800,821           

Cash received from operations 1,801,163,000    2,178,559,324    1,851,437,553    2,129,978,395    

Cash paid for income tax (441,530,738)      (642,484,117)      (429,043,390)     (631,345,944)     

Net cash provided by operating activities 1,359,632,262    1,536,075,207    1,422,394,163    1,498,632,451    

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE

Profit from operations before change in operating
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Note

2018 2017 2018 2017

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

(Increase) decrease in temporary investments 797,940,582       (721,022,842)      800,000,000       (700,000,000)     

Cash paid for purchase of investments -              -              -             (333,770,844)     

Cash received from sales of investment properties -              23,605,704         -             23,605,704         

Cash payment for purchase of investment properties -              (400,000)             -             (400,000)            

Cash payments for purchase property, plant and equipment (221,995,724)      (403,434,605)      (162,778,413)     (214,011,500)     

Proceeds from sales of property, plant and equipment 8,521,616           4,693,774           5,991,194           4,159,495           

Cash payments for purchase intangible assets (139,239)             (1,706,469)          -             -             

Dividend received from subsidiaries -              -              18,387,440         15,837,440         

Interest received 59,819,273         60,524,730         57,191,639         57,427,390         

Net cash provided by (used in) investing activities 644,146,508       (1,037,739,708)   718,791,860       (1,147,152,315)  

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Cash received from (payment for) bank overdrafts 

and short-term borrowings from financial institutions 26,364,644         (1,342,314)          -             -             

Cash payments for liabilities under

finance lease agreements (7,995,415)          (7,137,332)          (4,204,738)         (3,654,593)         

Interest paid (1,506,356)          (1,232,613)          (301,175)            (388,108)            

Dividend paid (1,169,330,659)   (1,870,751,444)   (1,169,330,659)  (1,870,751,444)  

Dividends paid - subsidiaries (12,862,560)        (10,412,560)        -             -             

Net cash used in financing activities (1,165,330,346)   (1,890,876,263)   (1,173,836,572)  (1,874,794,145)  

Exchange rate differences 

on translation of financial statements 

of foreign subsidiary (1,644,678)          (19,380,760)        -             -             

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 836,803,746       (1,411,921,524)   967,349,451       (1,523,314,009)  

Cash and cash equivalents as at January 1, 4,679,930,268    6,091,851,792    4,476,262,954    5,999,576,963    

Cash and cash equivalents as at December 31, 4.1 5,516,734,014    4,679,930,268    5,443,612,405    4,476,262,954    

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

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018

UNIT : BAHT

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES
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THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES 
NOTES  TO  THE  CONSOLIDATED  AND  SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 
FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2018 

1. OPERATIONS  AND  GENERAL  INFORMATION 

1.1 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 manufacturer, importer, exporter and distributor 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 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 with its office located at Lot No. C-15 & C-18 Thilawa SEZ zone A, 
Yangon Region, the republic of the union of Myanmar. The Company’s 
main business is to be a producer, importer and dealer of various chemical 
fertilizer compound. 

2. 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 2017) 
“Presentation of Financial Statements”, which was effective for financial periods 
beginning on or after January 1, 2018 onward, and the Regulation of The Stock 
Exchange of Thailand (SET) dated October 2, 2017, regarding “the preparation 
and submission of financial statements and reports for the financial position and 
results of operations of the listed companies B.E. 2560”, and the Notification of 
the Department of Business Development regarding “The Brief Particulars in the 
Financial Statements (No.2) B.E. 2559” dated October 11, 2016. 
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2.3 The financial statements have been prepared under the historical cost convention 
except as disclosed in the significant accounting policies. 

2.4 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the 
current period financial statements. 

2.4.1) During the period, the Group and the Company has adopted the revised and 
new financial reporting standards issued by the Federation of Accounting 
Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 
January 1, 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment 
with the corresponding International Financial Reporting Standards, with 
most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. 
The adoption of these financial reporting standards does not have any 
significant impact on the Group’s and the Company’s financial statements. 

2.4.2) Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not 
yet effective 

Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the 
financial statements with fiscal years beginning on or after January 1, 2019 

New Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting 
Standard Interpretation 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification 
regarding Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial 
Reporting Standard Interpretation which have been announced in the Royal 
Gazette and will be effective for the financial statements for the period 
beginning on or after January 1, 2019 onwards. 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
 
Thai Financial Reporting Standard Interpretation (“TFRIC”) 
TFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 

Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification 
regarding Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018 
which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for 
the financial statements for the period beginning on or after January 1, 
2019 onwards. These financial reporting standards were aimed at 
alignment with the corresponding International Financial Reporting 
Standards, with most of the changes directed towards revision of wording 
and terminology and reference to other TFRSs except following TFRSs, 
which there are revision or additional paragraph and accounting guidance. 
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Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 28 (Revised 2018) Investment in Associates and Joint Ventures 
TAS 40 (Revised 2018) Investment Property 
 
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 2 (Revised 2018) Share-based Payment 
TFRS 4 (Revised 2018) Insurance Contracts 

2.4.3) Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the 
financial statements with fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification 
regarding Thai Financial Reporting Standard Group of Financial Instruments 
which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for 
the financial statements for the period beginning on or after January 1, 
2020 onwards, as follows: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 32 Financial Instruments: Presentation 
 
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 Financial Instruments 
 
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

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 has 
assessed the impact of these TFRSs and considered that the adoption of 
these financial reporting standards does not have any significant impact on 
the financial statements of the Group and the Company in the period of 
initial application. 

2.5 The consolidated financial statements include the account balances of the Company 
and its subsidiaries, after eliminating intercompany transactions and balances for the 
years ended December 31, The Company’s holdings in subsidiaries are as follows: 

 2018  2017 
 % holding  % holding 
   
N.I.M. Company Limited 51.00 51.00 
MC Agro-Chemicals Company Limited  99.99 99.99 
TCCC Myanmar Limited 99.99 99.99 



Annual Report 2018 187      

 
- 4 - 

 
 

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 Current investments 

Current 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 account 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. 

The amount of the allowance for doubtful account, is the difference between the 
carrying amount of the trade receivable and the amount expected to be collectible.  

Bad debts which are identified during the year are recognized as expense in the 
statement of 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 by the 
Group and the Company, 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 comprehensive income immediately. 
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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. 

3.7 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 10  years 
Buildings 20  years 
Machinery and equipment 5 - 20  years 
Furniture and office equipment 3 - 20  years 
Vehicles 5 - 10  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 by the Group and the Company as 
expense in the statement of 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 48  years 
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3.9 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 the 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 
the 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 the 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.  

The Group and the Company recognize an impairment loss as expense in the 
statement of comprehensive income. 

Reversal of an impairment loss 

The Group and the 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 comprehensive income. 

The Group and the 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. 
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3.11 Provision for employee benefit  

Provision for employee benefit 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. 

Past service cost related to the plan amendment is recognized as expense in the statement 
of comprehensive income when the plan amendment has occurred. The management 
of the Company judgmentally considered that an obligation arises only when the 
legislation is virtually certain to be enacted as drafted. 

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 comprehensive income. 

3.12.2 The Group and the 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 
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 comprehensive income. 

3.13 Revenue recognition 

Revenue from sales is recognized when the Group and the Company have 
transferred the significant risks and rewards of ownership of the goods to the buyer. 

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. 
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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 as expense to the statement of 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 the 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 
comprehensive income. 

3.15 Provident Fund 

The contribution for employee provident fund is recorded as expense when incurred. 

3.16 Taxation 

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 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 tax 
expense and deferred income tax. 
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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 by the Group and the 
Company 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 by the Group and the 
Company 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. 

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 the financial statements is determined on such a basis, except 
for leasing transactions that are within the scope of TAS 17 (Revised 2017), and 
measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as 
net realizable value in TAS 2 (Revised 2017) or value in use in TAS 36 (Revised 2017). 
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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. 

4. SUPPLEMENTARY  DISCLOSURES  OF  CASH  FLOWS  INFORMATION 

4.1 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial Statements 
Separate  

Financial Statements 
 2018  2017 2018  2017 

       
Cash on hand 1,088,186 992,406 641,365 574,298 
Bank deposits in savings and      
current accounts 2,291,919,733 2,075,876,146 2,221,978,524 1,872,938,940 

Cheque on hand 3,724,079 3,059,700 990,500 2,747,700 
Time deposits with maturity      
not more than 3 months      
(interest rates 1.20 - 1.50% p.a.) 3,220,002,016 2,600,002,016 3,220,002,016 2,600,002,016 
 5,516,734,014 4,679,930,268 5,443,612,405 4,476,262,954 
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4.2 Non-cash transactions are as follows: 

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

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial Statements 
Separate  

Financial Statements 
 2018  2017 2018  2017 

Payables-Assets acquisition 
brought forward 

 
33,785,219 

 
9,770,883 

 
18,077,294 

 
9,767,867 

Add Purchases of fixed assets 203,573,472 436,037,875 158,138,486 227,921,946 
Less  Purchases of fixed assets      

under finance lease  
agreements 

 
(2,308,660) 

 
(8,588,934) 

 
(383,060) 

 
(5,601,019) 

Less  Cash payments (221,995,724) (403,434,605) (162,778,413) (214,011,500) 
Payables - Assets acquisition 
carried forward 

 
13,054,307 

 
33,785,219 

 
13,054,307 

 
18,077,294 

 
 

Liabilities under finance lease     
agreements (including current    
portion)    

Balance brought forward 15,643,133 14,191,531 8,129,465 6,183,039 
Add Purchases of fixed assets      

under finance lease  
agreements 

 
2,308,660 

 
8,588,934 

 
383,060 

 
5,601,019 

Less Cash payments (7,995,415) (7,137,332) (4,204,738) (3,654,593) 
Balance carried forward 9,956,378 15,643,133 4,307,787 8,129,465 

5. CURRENT  INVESTMENTS 

Current investments as at December 31, consist of the following: 
Unit : Baht 

 Maturity  Interest rate Consolidated 
 Date (percentage per annum) Financial Statements 
 2018  2017 2018 2017 2018  2017 
         

Current investments Maturity date over  
3 months but less than 1 year 

 
1 - 1.53 

 
1 - 1.50 

 
175,324,495 

 
973,265,077 

    
 Maturity  Interest rate Separate 
 Date (percentage per annum) Financial Statements 
 2018  2017 2018 2017 2018  2017 

       
Current investments Maturity date over       
 3 months but less than 1 year - 1.38 -  800,000,000 
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6. TRADE  AND  OTHER  CURRENT  RECEIVABLES  

6.1 Trade and other current receivables as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2018  2017 2018  2017 

     
Trade receivables 345,204,938 713,539,372 359,562,438 649,555,897 
Other receivables 11,147,592 25,913,477 12,469,832 26,861,225 
Prepaid expenses 47,161,160 45,838,674 38,703,003 40,175,053 
Accrued income  5,970,000 8,506,384 5,570,024 7,734,998 
Advance payments 471,516 867,432 83,850 693,000 
Advance payment for bidding 9,283,447 - 9,283,447 - 

 419,238,653 794,665,339 425,672,594 725,020,173 

6.2 Trade receivables as at December 31, are classified by aging as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2018  2017 2018  2017 

     
Number of trade receivables 349  421  135  152 

     
Other companies  

Current 335,514,814 700,552,915 277,643,779 638,068,392 
Overdue     

Less than or up to 3 months 13,704,851 19,668,029 12,880,620  18,252,745 
More than 3 months up to 6 months 144,000 252,700 -  - 
More than 6 months up to 12 months - 70,000 -  - 
More than 12 months 24,647,107 28,176,890 23,718,513  27,516,551 
 374,010,772 748,720,534 314,242,912  683,837,688 

     
Related companies     

Current 134,966 100,824 62,875,318 - 
Overdue     
    Less than or up to 3 months - - 10,456,414  - 

 134,966 100,824 73,331,732 - 
 374,145,738 748,821,358 387,574,644 683,837,688 
Less Allowance for doubtful  
 accounts 

 
(28,940,800) 

 
(35,281,986) 

 
(28,012,206) 

 
(34,281,791) 

 345,204,938 713,539,372 359,562,438 649,555,897 
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7. INVENTORIES 

Inventories as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2018  2017 2018  2017 
        

Finished products 799,825,990 908,531,701 606,891,684 828,752,677 
Work in process 47,576,954 27,276,371 23,901,807 24,633,249 
Raw materials 1,233,957,109 844,602,724 1,231,289,184 839,008,501 
Supplies 65,509,855 65,566,391 54,711,439 56,545,989 
Goods in transit 202,583,378 203,586,249 196,006,498 193,901,937 

 2,349,453,286 2,049,563,436 2,112,800,612 1,942,842,353 
Less  Allowance for diminution     

in value of  inventories (2,167,183) (7,507,371) (2,167,183) (7,237,796) 
 2,347,286,103 2,042,056,065 2,110,633,429 1,935,604,557 

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the consolidated financial 
statements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are Baht 7,994.75 million and 
Baht 8,481.62 million, respectively.  

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the separate financial 
statements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are Baht 7,774.93 million and 
Baht 8,163.67 million, respectively. 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, cost of inventories of the Company and its 
subsidiaries recognized loss on diminution in value of inventories (reversal) of Baht (5.34) 
million and Baht 6.65 million, respectively, as costs of the sales of goods in the consolidated 
financial statements. 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, cost of inventories of the Company 
recognized loss diminution in value of inventories (reversal) of Baht (5.07) million and Baht 
6.38 million, respectively, as costs of the sales of goods in the separate financial statements. 

As at December 31, 2018 and 2017, inventories in the consolidated financial statement 
included inventories which were under obligation that the Company and a subsidiary have to 
delivery of fertilizer to the holders of the delivery orders (the “fertilizer notes”) which have been 
issued by the Company and a subsidiary to their customers of Baht 254.83 million and                 
Baht 202.62 million, respectively (see Note 15). 

As at December 31, 2018 and 2017, inventories in the separate financial statement included 
inventories which were under obligation that the Company has to delivery of fertilizer to                 
the holders of the fertilizer notes which have been issued by the company to its customers of      
Baht 240.15 million and Baht 202.62 million, respectively (see Note 15). 
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8. INVESTMENT  PROPERTIES 

Investment properties are as follows: 

Consolidated and Separate Financial Statements 

As at December 31, 2018      
     Unit : Baht
 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 
 2018   2018 

Cost : 
Land  29,212,697 - - 29,212,697 
Less Allowance for impairment (3,402,417) - -  (3,402,417) 

Investment properties 25,810,280 25,810,280 
   

Fair value 89,590,250 89,590,250 
 

As at December 31, 2017      
     Unit : Baht
 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 
 2017   2017 

Cost : 
Land  32,050,840 400,000 (3,238,143) 29,212,697 
Buildings 6,477,445 -  (6,477,445) - 

Total cost 38,528,285 400,000 (9,715,588) 29,212,697 
     Accumulated depreciation :     

Buildings  (6,477,444) - 6,477,444 - 
Total accumulated depreciation (6,477,444) - 6,477,444 - 
     

Less Allowance for impairment (3,402,417) - -  (3,402,417) 
Investment properties 28,648,424 25,810,280 

   
Fair value 83,384,593 89,590,250 

     Depreciation for the years ended December 31,    
2018    - 
2017    - 

As at December 31, 2018 and 2017, the Company’s investment properties in amount                
of Baht 25.81 million, represent land received from debt settlement and purchased by                  
the Company. 
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9. PROPERTY,  PLANT  AND  EQUIPMENT 

Property, plant and equipment, consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2018         

        Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Exchange   Balances as at 

 January 1,   (out) differences  December 31, 

 2018    on translation   2018 

     of financial   

     statements of    

     foreign   

  subsidiary 

Cost :   

Land  293,349,876 - - - - 293,349,876 

Land improvements 77,884,837 68,238 (137,176) 81,614,458 (54,979) 159,375,378 

Buildings 1,915,568,913 - (4,573,437) (17,221,836) (1,053,255)  1,892,720,385 

Machinery and equipment 2,139,831,420 17,840,897 (34,749,799) 245,252,639 (121,627)  2,368,053,530 

Furniture and office equipment  360,176,943 14,787,213 (2,269,451) 54,626,697 (110,975)  427,210,427 

Vehicles 177,951,985 8,442,561 (13,147,084) 6,606,539  (9,918)  179,844,083 

Total cost 4,964,763,974 41,138,909 (54,876,947) 370,878,497 (1,350,754)  5,320,553,679 

       

Accumulated depreciation :        

Land improvements (72,178,143) (1,863,170) 3,458 - 1,391  (74,036,464) 

Buildings  (1,365,107,341) (55,430,313) 4,432,186 -  23,025  (1,416,082,443) 

Machinery and equipment (1,594,079,014) (112,236,870) 34,230,400 - 11,038  (1,672,074,446) 

Furniture and office equipment  (225,665,426) (37,934,266) 1,615,254 - 16,392  (261,968,046) 

Vehicles (116,614,421) (17,665,035) 10,293,220 - 655  (123,985,581) 

Total accumulated depreciation (3,373,644,345) (225,129,654) 50,574,518 - 52,501  (3,548,146,980) 

       

Building under construction and        

equipment under installation 270,504,360 143,439,060 (2,887,688) (347,287,653) (155,192)  63,612,887 

Machinery in transit 4,608,797 18,995,503 (13,525) (23,590,844)  69 - 

Property, plant and equipment 1,866,232,786      1,836,019,586 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 

As at December 31, 2017         

        Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Exchange   Balances as at 

 January 1,   (out) differences  December 31, 

 2017   on translation   2017 

    of financial   

    statements of    

    foreign   

 subsidiary 

Cost :  

Land  293,349,876 -  -  -  -  293,349,876 

Land improvements 81,198,424 -  (4,663,587)  1,350,000  -  77,884,837 

Buildings 1,748,894,735 -  (1,830,433) 175,370,557  (6,865,946) 1,915,568,913 

Machinery and equipment 1,955,641,187 14,093,103  (50,025,147) 220,122,277 - 2,139,831,420 

Furniture and office equipment  276,465,223 15,755,711  (14,747,851) 83,010,645 (306,785) 360,176,943 

Vehicles 168,880,776 21,706,089  (13,507,316) 872,436  -  177,951,985 

Total cost 4,524,430,221 51,554,903  (84,774,334) 480,725,915 (7,172,731) 4,964,763,974 

       

Accumulated depreciation :        

Land improvements (75,182,186) (1,200,521) 4,204,564 - - (72,178,143) 

Buildings  (1,316,105,652) (50,714,546) 1,683,700 - 29,157 (1,365,107,341) 

Machinery and equipment (1,557,011,136) (85,245,893) 48,178,015 - - (1,594,079,014) 

Furniture and office equipment  (220,401,206) (19,712,429) 14,438,301 - 9,908 (225,665,426) 

Vehicles (111,333,075) (18,053,054) 12,771,708 - - (116,614,421) 

Total accumulated depreciation (3,280,033,255) (174,926,443) 81,276,288 - 39,065 (3,373,644,345) 

       

Building under construction and        

equipment under installation 370,423,103 377,320,186 -  (477,238,929) - 270,504,360 

Machinery in transit 1,295,036 7,162,786 (362,039) (3,486,986) - 4,608,797 

Property, plant and equipment 1,616,115,105  1,866,232,786 

       

Depreciation for the years ended December 31,       

2018       225,129,654 

2017       174,926,443 

        

Gross carrying amount of property, plant and equipment which      

are fully depreciated and still in use as at December 31,      

2018       2,736,536,281 

2017       2,340,544,901 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2018       

      Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at 

 January 1,   (out) December 31, 

 2018   2018 

Cost :      

Land  271,793,489 - - -  271,793,489 

Land improvements 69,721,861 - - 57,797,645  127,519,506 

Buildings 1,564,045,648 - (4,558,878) 17,035,175  1,576,521,945 

Machinery and equipment 2,033,467,492 13,783,819 (34,504,437) 196,997,243  2,209,744,117 

Furniture and office equipment  340,897,166 5,623,369 (1,367,124) 35,869,766  381,023,177 

Vehicles 135,095,513 3,573,500 (8,124,500) 5,350,000 135,894,513 

Total cost 4,415,021,169 22,980,688 (48,554,939) 313,049,829  4,702,496,747 

      

Accumulated depreciation :      

Land improvements (65,503,221) (798,092) -  -  (66,301,313) 

Buildings  (1,180,266,651) (43,666,594) 4,432,186 -  (1,219,501,059) 

Machinery and equipment (1,502,652,895) (105,534,866) 33,985,043  -  (1,574,202,718) 

Furniture and office equipment  (214,160,567) (31,171,372) 1,346,590  -  (243,985,349) 

Vehicles (87,140,116) (13,301,209) 5,668,325  -  (94,773,000) 

Total accumulated depreciation (3,049,723,450) (194,472,133) 45,432,144  -  (3,198,763,439) 

     

Building under construction and      

equipment under installation 236,553,450 116,425,510 -  (289,708,745)  63,270,215 

Machinery in transit 4,608,796 18,732,288 -  (23,341,084)  - 

Property, plant and equipment 1,606,459,965  1,567,003,523 
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Separate Financial  Statements (Continued) 

As at December 31, 2017       

      Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at 

 January 1,   (out) December 31, 

 2017   2017 

Cost :      

Land  271,793,489 - - - 271,793,489 

Land improvements 73,035,449 - (4,663,588) 1,350,000 69,721,861 

Buildings 1,551,385,750 - (1,830,433) 14,490,331 1,564,045,648 

Machinery and equipment 1,853,201,386 12,877,340 (49,853,855) 217,242,621 2,033,467,492 

Furniture and office equipment  263,533,016 9,373,175 (13,882,076) 81,873,051 340,897,166 

Vehicles 118,242,852 18,718,174 (1,865,513) - 135,095,513 

Total cost 4,131,191,942 40,968,689 (72,095,465) 314,956,003 4,415,021,169 

      

Accumulated depreciation :      

Land improvements (69,011,983) (695,802) 4,204,564 -  (65,503,221) 

Buildings  (1,135,921,399) (46,028,952) 1,683,700 -  (1,180,266,651) 

Machinery and equipment (1,467,220,538) (83,439,084) 48,006,727  -  (1,502,652,895) 

Furniture and office equipment  (208,862,193) (18,873,215) 13,574,841  -  (214,160,567) 

Vehicles (75,646,371) (13,162,382) 1,668,637  -  (87,140,116) 

Total accumulated depreciation (2,956,662,484) (162,199,435) 69,138,469  -  (3,049,723,450) 

     

Building under construction and      

equipment under installation 368,231,996 179,790,470 -  (311,469,016)  236,553,450 

Machinery in transit 1,295,036 7,162,786 (362,039)  (3,486,987)  4,608,796 

Property, plant and equipment 1,544,056,490  1,606,459,965 
     

Depreciation for the years ended December 31,     

2018     194,472,133 

2017     162,199,435 

      

Gross carrying amount of property, plant and equipment which    

are fully depreciated and still in use as at December 31,     

2018     2,441,608,871 

2017     2,106,472,727 
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As at December 31, 2018 and 2017, 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 495.56 million and Baht 524.00 million, 
respectively. (see Note 27.3) 

As at December 31, 2018 and 2017, 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 21.56 million and Baht 24.62 million, respectively. (see 
Notes 13 and 27.3) 

As at December 31, 2018 and 2017, leased assets included above, where the Company and 
its subsidiaries are lessee under finance leases, comprise vehicles and office equipment 
are as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 
        

Cost - assets under finance lease agreement 32,102,166  28,637,591  16,272,726  15,889,666 
Less  Accumulated depreciation (15,477,843)  (10,184,215)  (8,885,956)  (6,191,135) 
Net book value 16,624,323  18,453,376  7,386,770  9,698,531 

10. LEASEHOLD  RIGHT 

Leasehold right as at December 31, consists of the following: 
As at December 31, 2018 

Unit : Baht 
 Consolidated Financial Statement 
 Balance as at  Increases  Exchange   Balance as at 

 January 1,    differences  December 31, 
 2018   on translation  2018 
    of financial   
    statements of    
    foreign   
    subsidiary   

Cost :     
Leasehold right for land 84,901,907 -  (632,951) 84,268,956 

Total Cost 84,901,907 -  (632,951) 84,268,956 
    
Accumulated amortization :    

Leasehold right for land (2,004,363) (1,775,261) 19,134 (3,760,490) 
Total Accumulated amortization (2,004,363) (1,775,261) 19,134 (3,760,490) 

Leasehold right 82,897,544    80,508,466 
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As at December 31, 2017 
Unit : Baht 

 Consolidated Financial Statement 
 Balance as at  Increases  Exchange   Balance as at 

 January 1,    differences  December 31, 
 2017   on translation  2017 
    of financial   
    statements of    
    foreign   
    subsidiary   

Cost :     
Leasehold right for land 93,586,539 - (8,684,632) 84,901,907 

Total Cost 93,586,539 - (8,684,632) 84,901,907 
    
Accumulated amortization :    

Leasehold right for land (242,494) (1,864,816) 102,947 (2,004,363) 
Total Accumulated amortization (242,494) (1,864,816) 102,947 (2,004,363) 

Leasehold right 93,344,045   82,897,544 

    
Amortization for the years ended December 31,    

2018   1,775,261 

2017   1,864,816 

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 2.62 million or equivalent to Baht 93.58 million. Such 
leasehold right will be expired on June 4, 2064. 

11. INTANGIBLE  ASSETS 

Intangible assets, consists of the following: 

Consolidated Financial Statements 
As at December 31, 2018 

Unit : Baht 
 Balance   Increase   Total   Amortization  Exchange   Balance  

 as at         differences  as at  

 January 1,        on translation  December 31, 

 2018        of financial  2018 

   statements  

   of foreign 

   subsidiary 

    

Right for use of trademarks - net 545,900,757  -  545,900,757  -   -  545,900,757 

Right for use of software - net 1,663,924  139,239  1,803,163  (436,331)   (11,703)  1,355,129 

 547,564,681  139,239  547,703,920  (436,331)   (11,703)  547,255,886 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 
As at December 31, 2017 

Unit : Baht 
 Balance   Increase   Total   Amortization  Exchange   Balance  

 as at         differences  as at  
 January 1,        on translation  December 31, 
 2017        of financial  2017 

   statements  
   of foreign 
   subsidiary 
    

Right for use of trademarks - net 545,900,757  -  545,900,757  -   -  545,900,757 
Right for use of software - net -  1,706,469  1,706,469  (44,463)   1,918  1,663,924 

 545,900,757  1,706,469  547,607,226  (44,463)   1,918  547,564,681 

    
Amortization for the years ended December 31,            

2018            436,331 
2017            44,463 

Separate Financial Statements 
As at December 31, 2018 

Unit : Baht 
 Balance   Increase   Total   Amortization  Balance  

 as at         as at  
 January 1,        December 31, 
 2018        2018 

      
Right for use of trademarks - net 545,900,757 -  545,900,757  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

As at December 31, 2017 
Unit : Baht 

 Balance   Increase   Total   Amortization  Balance  
 as at         as at  
 January 1,        December 31, 
 2017        2017 

      
Right for use of trademarks - net 545,900,757 -  545,900,757  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
      

Amortization for the years ended December 31,        
2018        - 
2017        - 

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 21, 2019 and January 8, 2018, the appraisal values of the fair value of such 
right as at January 2, 2019 by using the Relief from Royalty Method, and December 26, 
2017 by using the Discounted Cash Flow Approach, respectively, are higher than the 
carrying values. 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, sale under these trademarks were 
approximately 97% and 98% of the Company’s total revenue from sales, respectively.  
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12. DEFERRED  INCOME  TAX  AND  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 
 Consolidated  Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 

   
Deferred tax assets 36,561,545 42,984,664 31,898,209 37,733,111 
Deferred tax liabilities 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, 2018        

       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  

 as at  profit or loss  Other  as at 

 January 1,    Comprehensive  December 31, 

 2018    Income (loss)  2018 

        
Allowance for doubtful accounts 7,056,397 (1,268,237) - 5,788,160 

Allowance for diminution in value of  inventories 1,501,474  (1,068,037) - 433,437 

Provision for sale promotions 8,648,764  (4,488,083) - 4,160,681 

Allowance for impairment of investment properties 680,483  - - 680,483 

Provision for employee benefit  23,536,487 2,584,812 (622,515) 25,498,784 

Deferred benefits for energy saving 1,561,059 (1,561,059) - - 

Total deferred tax assets  42,984,664  (5,800,604) (622,515) 36,561,545 

     

Gain on fair value adjustment from investment in      

a subsidiary to an associate 7,428,428  - - 7,428,428 

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151  - - 109,180,151 

Total deferred tax liabilities 116,608,579  - - 116,608,579 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 
 

As at December 31, 2017        
       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  
 as at  profit or loss  Other  as at 
 January 1,    Comprehensive  December 31, 
 2017    Income (loss)  2017 
        

Allowance for doubtful accounts 7,561,877 (505,480) - 7,056,397 
Allowance for diminution in value of  inventories 172,118  1,329,356 - 1,501,474 
Provision for sale promotions 8,914,436  (265,672) - 8,648,764 
Allowance for impairment of investment properties 680,483  - - 680,483 
Provision for employee benefit  23,698,922 (1,614,816) 1,452,381 23,536,487 
Deferred benefits for energy saving - 1,561,059 - 1,561,059 

Total deferred tax assets  41,027,836  504,447 1,452,381 42,984,664 
     

Gain on fair value adjustment from investment in      
a subsidiary to an associate 7,428,428  - - 7,428,428 

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151  - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 116,608,579  - - 116,608,579 

Separate Financial Statements 

As at December 31, 2018        
       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  
 as at  profit or loss  Other  as at 
 January 1,    Comprehensive  December 31, 
 2018    Income (loss)  2018 
        

Allowance for doubtful accounts 6,856,358 (1,253,917) - 5,602,441 
Allowance for diminution in value of inventories 1,447,559 (1,014,122) - 433,437 
Provision for sale promotions 8,648,764 (4,488,083) - 4,160,681 
Allowance for impairment of investment properties 680,483 - - 680,483 
Provision for employee benefit 18,538,888 3,394,715 (912,436) 21,021,167 
Deferred benefit for energy saving 1,561,059 (1,561,059) - - 

Total deferred tax assets  37,733,111 (4,922,466)  (912,436) 31,898,209 
     

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151 - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 109,180,151 - - 109,180,151 

 
As at December 31, 2017        
       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  
 as at  profit or loss  Other  as at 
 January 1,    Comprehensive  December 31, 
 2017    Income (loss)  2017 
        

Allowance for doubtful accounts 7,384,797 (528,439) - 6,856,358 
Allowance for diminution in value of inventories 172,118 1,275,441 - 1,447,559 
Provision for sale promotions 8,914,436 (265,672) - 8,648,764 
Allowance for impairment of investment properties 680,483 - - 680,483 
Provision for employee benefit 18,527,074 (1,479,151) 1,490,965 18,538,888 
Deferred benefit for energy saving - 1,561,059 - 1,561,059 

Total deferred tax assets  35,678,908 563,238  1,490,965  37,733,111 
     

Accumulated amortization - right for use of trademarks 109,180,151 - - 109,180,151 
Total deferred tax liabilities 109,180,151 - - 109,180,151 
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For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Group and the Company have 
applied the tax rate of 20% for calculating tax expense and deferred income tax.  

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the foreign subsidiary applied the tax 
rate of each country for calculating tax expense and deferred income tax. 

Tax expense for the year ended December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated   Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 

Current tax expense     
in respect of the current period 348,610,414 484,992,464 337,836,489 472,512,933 

Deferred taxes relating to      
temporary differences 5,800,604 (504,447) 4,922,466 (563,238)

Tax expense 354,411,018 484,488,017 342,758,955 471,949,695 
    

Income tax relating to the components    
of other comprehensive income (loss)    

Deferred tax relating to actuarial     
gains (loss)  (622,515) 1,452,381 (912,436)  1,490,965 

Tax expense for the years ended December 31, can be reconciled to the accounting 
profit as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated   Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 
        

Profit before tax expense 1,703,955,057  2,431,611,291  1,751,929,768  2,397,510,114 
Income tax calculated at 20% 340,791,011 486,322,258 350,385,954 479,502,023 
Effect of transactions that are not     

taxable income and expenses 13,620,007 (1,834,241) (7,626,999) (7,552,328)
Tax expense per the statement 

of profit or loss and other  
   

comprehensive income 354,411,018 484,488,017 342,758,955 471,949,695 
Tax income (tax expense) relating to the 

origination and reversal of temporary 
differences 

 
 

(5,800,604) 504,447 

 
 

(4,922,466) 

 
 

563,238 
Income tax per income tax return form 348,610,414 484,992,464 337,836,489 472,512,933 
 

% % % % 
Effective tax rate 20.46 19.95 19.28 19.71 
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13. BANK  OVERDRAFTS 

Bank overdrafts as at December 31, consist of the following:  

Unit : Baht 
 Consolidated   Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 
        

Bank overdraft 35,332,981 9,460,963  -  - 

As at December 31, 2018 and 2017, 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). 

14. TRADE  AND  OTHER  CURRENT  PAYABLES 

Trade and other current payables as of December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated   Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017 2018  2017 
        

Trade payables 253,037,189 361,321,815 228,043,094 334,200,284 
Other payables 64,255,653 95,783,354 63,184,451 94,732,383 
Accrued dividends  2,279,637 2,210,236 2,279,637 2,210,236 
Accrued expenses  154,169,680 236,277,975 129,132,344 187,062,080 
Advance received from customers     
  (see Note 15) 149,164,981 72,027,008 149,163,125 72,027,008 
Deferred sales (see Note 15) 105,661,865 130,595,056 90,988,014 130,595,056 

 728,569,005 898,215,444 662,790,665 820,827,047 

15. DEFERRED  SALES  AND  ADVANCE  RECEIVED  FROM  CUSTOMERS  

Deferred sales and advance received from customers represent obligations that the Company 
and a subsidiary have to deliver fertilizer to the holders of the delivery orders (the “fertilizer 
notes”) which have been issued by the Company and a subsidiary to their customers. 

Deferred sales represent the issued fertilizer notes which have not yet been delivered fertilizer 
and not yet been received the payment. The Company and a subsidiary 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 and a subsidiary 
are unable to cancel the undelivered fertilizer notes. 
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While inventories in the consolidated and separate financial statements as at December 31, 
2018 and 2017 included inventories which were under the obligations that the Company and 
a subsidiary issued fertilizer notes or received payments from customers but the fertilizer 
has not been delivered (see Note 7). The Company and a subsidiary have recorded such 
transactions as “Advance received from customers” and “Deferred sales”, respectively. 
These obligations as at December 31, 2018 and 2017, consist of:  

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 

      
Advance received from customers (see Note 14) 149,164,981 72,027,008 149,163,125 72,027,008 
Deferred sales (see Note 14) 105,661,865 130,595,056 90,988,014 130,595,056 
 254,826,846 202,622,064 240,151,139 202,622,064 

16. LIABILITIES  UNDER  FINANCE  LEASE  AGREEMENTS 

Liabilities under finance lease agreements as at December 31, consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 
Unit : Baht 

 Minimum   Present value of minimum  
 lease payments  lease payments  
 2018  2017  2018  2017 
       
Not later than one year 5,800,968 7,695,509  5,424,023  7,073,625 
Later than one year and not later than five years 4,718,941 8,983,935  4,532,355  8,569,508 
 10,519,909 16,679,444  9,956,378  15,643,133 
Less  Deferred interest (563,531) (1,036,311)  -  - 
Present value of minimum lease payments 9,956,378 15,643,133  9,956,378 15,643,133 
    
   2018  2017 
Presented in the statements of financial position as follows:    

Current portion of liabilities under finance lease agreements   5,424,023  7,073,625 
Liabilities under finance lease agreements   4,532,355  8,569,508 

  9,956,378  15,643,133 

Separate Financial Statements 
Unit : Baht 

 Minimum   Present value of minimum  
 lease payments  lease payments  
 2018  2017  2018  2017 
       
Not later than one year 2,710,940 4,484,117  2,556,382  4,186,295 
Later than one year and not later than five years 1,821,315 4,118,133  1,751,405  3,943,170 
 4,532,255 8,602,250  4,307,787  8,129,465 
Less  Deferred interest (224,468) (472,785)  -  - 
Present value of minimum lease payments 4,307,787 8,129,465  4,307,787  8,129,465 
     
   2018  2017 
Presented in the statements of financial position as follows:      

Current portion of liabilities under finance lease agreements   2,556,382  4,186,295 
Liabilities under finance lease agreements   1,751,405  3,943,170 

  4,307,787  8,129,465 
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17. PROVISION  FOR  EMPLOYEE  BENEFIT   

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. 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate  
 Financial Statements  Financial  Statements 
 2018  2017  2018  2017 

Presented in the statements of financial        
position as follows:        

Current provision for employee benefit 12,293,544 19,289,415 7,762,812 13,286,008 
Non-current provision for employee     

benefit 123,634,686 111,679,027 105,105,834 92,694,441 
Total 135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449 

Amounts recognized in the statements of comprehensive income in respect of the post-
employment benefit obligation due upon retirement for the years ended December 31, are 
as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate  
 Financial Statements  Financial  Statements 
 2018  2017  2018  2017 

        
Current service cost 24,557,628 4,193,315 22,567,589 3,545,001 
Interest cost 2,855,965 3,102,935 2,168,796 2,345,259 
Actuarial (gains) loss (3,112,577) 7,261,904 (4,562,180) 7,454,823 

 24,301,016 14,558,154 20,174,205 13,345,083 

Movements in provision for employee benefit for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate  
 Financial Statements  Financial  Statements 
 2018  2017  2018  2017 
        

Beginning provision for employee benefit  130,968,442 126,295,468 105,980,449 100,436,226 
Current service cost 24,557,628 4,193,315 22,567,589 3,545,001 
Interest cost 2,855,965 3,102,935 2,168,796 2,345,259 
Actuarial (gains) loss (3,112,577) 7,261,904 (4,562,180) 7,454,823 
Benefit paid (19,341,228) (9,885,180) (13,286,008) (7,800,860) 

Ending provision for employee benefit  135,928,230 130,968,442 112,868,646 105,980,449 
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The principal actuarial assumptions used to calculate the provision for employee benefit as at 
December 31, are as follows: 

 Consolidated and Separate  
 Financial Statements 
 2018  2017 
 (% p.a.)  (% p.a.) 
    

Discount rate  2.75  2.93 
Turnover rate 0 - 6  0 - 6 
 Depend on range of  Depend on range of 
 employee age  employee age 
Salary increasing rate 0 - 6  0 - 5 
Gold price rate 19,500  19,900 
Future gold price growth 3  3 

The sensitivity analysis of the above actuarial assumptions impacted in present value of 
the provision for employee benefit as at December 31, 2018 are as follows: 

Unit : Million Baht 
 Consolidated Separate 
 Financial Statements Financial Statements 

Discount rate   
Discount rate, decrease of 0.5 percent 8.55 7.43 
Discount rate, increase of 0.5 percent (7.63) (6.61) 

   
Turnover rates   

Turnover rates, decrease of 1 percent 8.58 7.46 
Turnover rates, increase of 1 percent (7.22) (6.25) 

   
Salary increasing rates   

Salary growth rates, decrease of 1 percent (7.14) (6.18) 
Salary growth rates, increase of 1 percent 9.16 7.97 

   
Future gold price rate   

Gold price growth rates, decrease of 1 percent (7.81) (6.78) 
Gold price growth rates, increase of 1 percent 7.90 6.86 

On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving 
the draft of a new Labor Protection Act, which is in the process of being announced in the 
Royal Gazette. The new Labor Protection Act stipulates additional legal severance pay 
rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or 
more. Such employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last 
400 days, based on the final wage rate. The management of the Company judgmentally 
considered that the plan amendment has occurred and recognized past service cost as an 
expense when the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft 
of a new Labor Protection Act. The Company have recorded the effect of such plan 
amendment and already recognized past service cost as an expense of Baht 10.88 million 
in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018. 
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18. 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 and its subsidiaries 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, 2018 and 2017, the Company’s contribution and 
subsidiaries’ contribution to provident fund which were recorded as expenses in the 
consolidated financial statements in amounts of Baht 16.11 million and Baht 16.03 
million, respectively. 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company’s contribution to provident 
fund which was recorded as expenses in the separate financial statements in amounts of 
Baht 13.19 million and Baht 12.87 million, respectively. 

19. OTHER  INCOME  

Other income for the years ended December 31, consists of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate  
 Financial Statements  Financial Statements 
 2018  2017 2018  2017 

      
Interest income   57,608,905  60,773,408 55,371,780 57,314,465 
Rental income 6,242,138 6,397,434 19,467,115 19,284,561 
Dividend income   - - 18,387,440 15,837,440 
Gain on sale of investment properties - 20,367,959 - 20,367,959 
Gain on sale of property, plant and      

equipment 4,936,314 6,541,487 2,868,399 1,202,099 
Gain on foreign exchange rate-net 41,014,040 - 44,400,751 - 
Others  25,615,772 19,108,918 26,258,335 15,804,539 
 135,417,169 113,189,206 166,753,820 129,811,063 

20. EXPENSES  BY  NATURE 

Expenses by nature for the years ended December 31, have been arrived at the following 
significant expenses: 

Unit : Baht 
   Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial Statements 

 2018  2017  2018  2017 
Changes in finished goods    

and work in process 88,135,552  (118,533,738) 222,592,434 (103,557,681) 
Cost of finished goods purchased 327,183,362  302,780,378 - - 
Raw materials used 6,860,255,935  7,422,955,398 6,855,974,668 7,400,357,356 
Employee benefit expenses 513,335,315  581,828,264 426,793,276 514,086,991 
Depreciation and amortization 227,341,246  176,835,722 194,472,133 162,199,435 
(Reversal) loss on diminution      

in value of inventories (5,340,188)  6,646,777 (5,070,613) 6,377,202 
Reversal doubtful accounts (6,341,186)  (2,527,397) (6,269,585) (2,642,192) 
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21. SHARE  DISCOUNT  ON  ORDINARY  SHARES 

Share discount on ordinary shares as at December 31, consist of the following:  

Unit : Baht 
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 
        

Share premium on ordinary shares 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 
Share discount on ordinary shares (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)

22. 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. 

23. 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. 

24. DIVIDENDS 

On March 29, 2018, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 
to pay dividends to shareholders at Baht 2.00 per share, totaling Baht 1,169.43 million as an 
appropriation of net profit for 2017 in the portion that is not entitled total privilege from the 
Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2018. 

On March 29, 2017, the ordinary shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 
to pay dividends to shareholders at Baht 3.20 per share, totaling Baht 1,871.09 million as an 
appropriation of net profit for 2016 in the portion that is not entitled total privilege from the 
Board of Investment. Such dividends were subsequently paid in April 2017. 
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The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to distribute 
annual dividends for the year 2017 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : Thousand Baht 
Company name General 

shareholders’ 
meeting date 

Dividend 
per share 

(Baht) 

Dividend paid to  Total 
amount 

 
Owners of 

parent 
 Non-

controlling 
interests 

        
N.I.M. Company Limited March 30, 2018 2.10 13,387  12,863  26,250 
MC Agro-Chemicals         

Company Limited March 30, 2018 10.00 5,000  -  5,000 
   18,387  12,863  31,250 

The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to 
distribute annual dividends for the year 2016 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : Thousand Baht 
Company name General 

shareholders’ 
meeting date 

Dividend 
per share 

(Baht) 

Dividend paid to  Total 
amount 

 
Owners of 

parent 
 Non-

controlling 
interests 

        
N.I.M. Company Limited April 11, 2017 1.70 10,837  10,413  21,250 
MC Agro-Chemicals         

Company Limited April 26, 2017 10.00 5,000  -  5,000 
   15,837  10,413  26,250 

25. TRANSACTIONS  BETWEEN  RELATED  PARTIES 

Transactions between related parties are as follows: 

25.1 Investments 

25.1.1 Investment in an associate 

As at December 31, 2018 
Unit : Baht 

     Investment 

Company name Type of  Relationship Paid-up Ownership Cost  Equity  Dividend 

 business  capital %    received 

ASSOCIATED  COMPANY     

Central Pacific (Thailand) Leased    

Corporation Limited out warehouse Associate 200,000,000 49.00 98,000,000 136,247,216 - 

As at December 31, 2017 
Unit : Baht 

     Investment 

Company name Type of  Relationship Paid-up Ownership Cost  Equity  Dividend 

 business  capital %    received 

ASSOCIATED  COMPANY     

Central Pacific (Thailand) Leased    

Corporation Limited out warehouse Associate 200,000,000 49.00 98,000,000 135,961,629 - 
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Aggregate information of an associate that is not individually material 

Share of profit from investment in an associate for the years ended 
December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
  Consolidated 
 Financial Statements 
 2018  2017 
    

Share of profit from investment in an associate 285,587  285,136 

25.1.2 Investments in subsidiaries 
Unit : Thousand Baht 

Company name Type of business Relationship Paid-up capital Ownership % Cost 

    (Direct and Indirect)  

   2018 2017 2018 2017 2018 2017 

SUBSIDIARIES       

N.I.M. Company Limited Leased out tank yard    

 for containing chemical Subsidiary 125,000 125,000 51.00 51.00 63,750 63,750 

MC Agro-Chemicals  Repacking and        

Company Limited Formulating Subsidiary 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999 49,999 

TCCC Myanmar Limited  Producer, importer and        

 Distributor Subsidiary 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106 439,106 

  552,855 552,855 

25.2 Business transactions with related parties 

25.2.1 Balances with related parties as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
Account name/ Company’s name Relationship Consolidated Separate 

  Financial Statements Financial Statements 
  2018  2017 2018  2017 
Trade receivables      

Sojitz Corporation Group Major shareholder 134,966 100,824 - - 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 73,331,732 - 
  134,966 100,824 73,331,732 - 
      

Other receivables         
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 552,010 880,641 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 86,567 104,328 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 711,637 - 
  - - 1,350,214 984,969 

Trade payables   
Sojitz Corporation Group Major shareholder 6,523,205 6,569,686 - - 
      

Other payables   
Metro Systems Corporation Public   
  Company Limited Related Company 216,729 216,729 198,539 198,539 

   
Other current liabilities   

TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 17,186 - 
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25.2.2 Transactions with related parties for the years ended December 31, consist 
of the following: 

Unit : Baht 
Account name/ Company’s name Relationship Consolidated 

Financial Statements 
 Separate 

Financial Statements 
  2018  2017  2018  2017 
Revenues from sales and services         

Sojitz Corporation Group Major shareholder 7,895,169 9,195,702 - - 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 252,876,594 - 
  7,895,169  9,195,702  252,876,594 - 

Other income  
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 14,318,447 13,978,060 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 69,788 90,249 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 2,938,308 - 
  - - 17,326,543 14,068,309 

Dividend income       
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 13,387,500 10,837,500 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 4,999,940 4,999,940 
  - - 18,387,440 15,837,440 

Purchases      
Sojitz Corporation Group Major shareholder 12,948,760 13,869,767 - - 

      
Purchase assets      

Metro Systems Corporation Public       
  Company Limited Related Company - 4,601,000 - 4,601,000 
      

Other expenses      
Metro Systems Corporation Public       
  Company Limited Related Company 2,432,600 2,442,600 2,226,600 2,226,600 

      
Managements’ remuneration Directors 36,208,779 46,416,819 35,836,779 46,044,819 

Purchases and sales with subsidiaries and Sojitz Corporation Group, terms and prices 
are those agreed upon by the buyer and the seller based on market prices. 

26. SIGNIFICANT  AGREEMENTS 

26.1 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. 

26.2 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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27. COMMITMENTS  AND  CONTINGENT  LIABILITIES 

27.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 
2018 and 2017, of Baht 37.29 million and Baht 63.63 million, respectively. 

 A foreign subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 
2018 and 2017, of USD 0.01 million (or equivalent Baht 0.34 million) and USD 
0.31 million (or equivalent Baht 10.21 million), respectively. 

27.2 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: 

 Unit : Baht
 Consolidated 

Financial Statements 
 Separate 

Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 

 
Not later than one year 39,520,048 39,808,755 29,975,693 33,534,420 
Later than one year but not     
later five years 25,165,112 26,706,206 25,049,612 23,712,458 

 64,685,160 66,514,961 55,025,305 57,246,878 

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries 
recognized rental fees from operating lease agreements of Baht 57.71 million and 
Baht 46.56 million in the consolidated financial statements, respectively, and for the 
separate financial statements of Baht 41.57 million and Baht 42.33 million, respectively. 

27.3 The Company and its subsidiaries are granted credit facilities from financial institutions 
which consisted of bank overdrafts and short-term borrowings, letters of credit, forward 
contracts and letters of guarantee. 

As at December 31, 2018 and 2017, the unused credit facilities, consist of: 

Unit : Million 
  Consolidated   Separate 
   Financial Statements  Financial Statements 
 Currency 2018  2017  2018  2017 
         

Credit facilities* Baht  11,627.23 11,267.39  11,466.53 11,077.53 
 USD  30.00 30.00  30.00 30.00 
 EUR - 0.04  - - 
Credit facility for forward        

exchange contracts Baht  2,483.13 2,502.62  2,466.08 2,482.62 
 USD  167.54 157.39  162.24 151.35 

Letter of guarantee       Baht 91.34 91.34  91.34 91.34 

As at December 31, 2018 and 2017, credit facilities of the Company and its 
subsidiaries pledged by land, buildings and its improvements (see Note 9). 

* The Company and its subsidiaries has been allowed by certain financial institutions to have forward exchange contracts for 
letters of credit and trust receipts granted under such credit. 
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27.4 The Company and its subsidiaries has commitments with banks for letters of guarantee 
issued as at December 31, consist of the following: 

   Unit : Baht
 Consolidated 

Financial Statements 
 Separate 

Financial Statements 
 2018  2017  2018  2017 

 
Letters of guarantee for electricity 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500 

27.5 As at December 31, 2018, the Company has commitment with a bank regarding the 
outstanding letters of credit amounting to USD 1.62 million (or equivalent to Baht 
52.82 million). 

As at December 31, 2017, the Company has commitment with a bank regarding the 
outstanding letters of credit amounting to USD 10.30 million and EUR 0.05 million 
(or equivalent to Baht 340.42 million). 

As at December 31, 2018 and 2017, a subsidiary have commitment with a bank 
regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 0.07 million (or 
equivalent to Baht 2.31 million) and EUR 0.04 million (or equivalent to Baht 1.59 
million), respectively. 

28. BUSINESS  SEGMENT  INFORMATION 

The Company’s main business is to manufacture, import, export and distribute various 
chemical fertilizer compound. The subsidiaries’ main businesses are to manufacture, import 
and distribute various chemical fertilizer compound, solvents, industrial chemical, 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. 

For the year ended December 31, 2018, the business segment information of the Company 
and its subsidiaries classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
 Sales and  Total   Assets 
 other  comprehensive  employed 
 income  income (loss)   

  
Fertilizer  10,272,185,542 1,651,315,521 11,206,647,292 
Rental services 121,954,893 46,213,228 235,556,365 
Others 351,797,233 9,538,885 282,432,303 
Less Intersegment revenues (288,177,513)   
Total revenues 10,457,760,155   
Profit before income tax expense   1,707,067,634  
Less Income tax expense   (355,033,533)  
Total comprehensive income   1,352,034,101  

  11,724,635,960 
Less Intersegment assets   (597,283,259) 
Total assets   11,127,352,701 
Less Non-controlling interests in     

total comprehensive income  (18,125,420)  
Exchange differences on translation of      

financial statements of foreign subsidiary   (3,723,574)  
Total comprehensive income attributable to    

owners of the parent  1,330,185,107  
Consolidated assets as at December 31, 2018   11,127,352,701 
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For the year ended December 31, 2017, the business segment information of the Company 
and its subsidiaries classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
 Sales and  Total   Assets 
 other  comprehensive  employed 
 income  income (loss)   

  
Fertilizer 11,150,621,065 2,361,753,761 11,217,204,845 
Rental services 121,269,632 36,909,004 233,684,551 
Others 411,026,081 25,686,622 262,961,360 
Less Intersegment revenues (29,620,613)   
Total revenues 11,653,296,165   
Profit before income tax expense   2,424,349,387  
Less Income tax expense   (483,035,636)  
Total comprehensive income   1,941,313,751  

  11,713,850,756 
Less Intersegment assets   (515,878,321) 
Total assets   11,197,972,435 
Less Non-controlling interests in     

total comprehensive income  (14,493,421)  
Exchange differences on translation of     

financial statements of foreign subsidiary   (35,094,193)  
Total comprehensive income attributable to    

owners of the parent  1,891,726,137  
Consolidated assets as at December 31, 2017   11,197,972,435 

29. DISCLOSURE  OF  FINANCIAL  INSTRUMENTS 

29.1 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. 

29.2 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. 
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29.3 Fair value of financial instruments 

CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2018 Fair value Valuation techniques 
 Carrying Fair Value hierarchy and key inputs 
 Amount    

Financial assets    
Cash and cash equivalents 5,516,734 5,516,734 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Current investments 175,324 175,324 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Trade receivables 345,205 345,205 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 

    
Financial liabilities     
Bank overdrafts    Net present value of  
 35,333 35,333 Level 2 expected cash inflow 
Trade payables 253,037 253,037  Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements    Net present value of  

(including current portion) 9,956 9,282 Level 2 expected cash inflow 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2017 Fair value Valuation techniques 
 Carrying Fair Value hierarchy and key inputs 
 Amount    

Financial assets    
Cash and cash equivalents 4,679,930 4,679,930 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Current investments 973,265 973,265 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Trade receivables 713,539 713,539 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 

    
Financial liabilities     
Bank overdrafts and short-term borrowings    Net present value of  

from financial institutions 9,461 9,461 Level 2 expected cash inflow 
Trade payables 361,322 361,322  Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements    Net present value of  

(including current portion) 15,643 14,401 Level 2 expected cash inflow 
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SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2018 Fair value Valuation techniques 
 Carrying Fair Value hierarchy Carrying 
 Amount   Amount 
     

Financial assets    
Cash and cash equivalents 5,443,612 5,443,612 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Trade receivables 359,562 359,562 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 

   
Financial liabilities     
Trade payables 228,043 228,043 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements    Net present value of  

(including current portion) 4,308 4,011 Level 2 expected cash inflow 
 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2017 Fair value Valuation techniques 
 Carrying Fair Value hierarchy Carrying 
 Amount   Amount 
     

Financial assets    
Cash and cash equivalents 4,476,263 4,476,263 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Current investments 800,000 800,000 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Trade receivables 649,556 649,556 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 

   
Financial liabilities     
Trade payables 334,200 334,200 Level 2 Net present value of  
    expected cash inflow 
Liabilities under finance lease agreements    Net present value of  

(including current portion) 8,129 7,494 Level 2 expected cash inflow 

29.4 Foreign exchange risk 

Forward exchange contract 

As at December 31, the Company and its 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 The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate Period day gain (loss) hierarchy Technique(s) 
As at December 31, 2018 

The Company USD 9,224,043 32.4827 5 - 272 (1,089,630) 
Level 2 

Discontinued 
cash flow* A subsidiary USD 2,297,798 32.8139 3 - 179 (963,918) 

* 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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Unit : Baht 
Forward purchase contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate Period (day) gain (loss) hierarchy Technique(s) 
As at December 31, 2017 

The Company USD 16,150,805 32.8037 13 - 272 (2,120,341) 

Level 2 
Discontinued 
cash flow* 

 EUR 109,967 39.7764 8 - 272 17,371 
 YEN 20,993,000 0.3106 173 (398,447) 
A subsidiary USD 1,460,247 33.0740 6 - 151 (635,993) 

Unit : Baht 
Forward sell contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate Period (day) gain (loss) hierarchy Technique(s) 
As at December 31, 2018 

The Company USD 2,562,943 32.4910 93 - 178 848,946 Level 2 Discontinued 
cash flow* 

As at December 31, 2017 
The Company USD 5,642,270 32.7750 67 - 160 1,973,469 Level 2 Discontinued 

cash flow* 

* 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. 

 

Foreign assets and liabilities 

As at December 31, the Company and its 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: 

 Foreign assets 
 Currency Amount 

As at December 31, 2018   
The Company  USD 2,709,797 
 MMK 4,738,982 
Subsidiaries USD 461,429 

 MMK 132,831,538 
   
As at December 31, 2017   

The Company  USD 5,980,236 
 MMK 3,896,827 
Subsidiaries USD 3,973,436 

 MMK 6,605,491 
 

 Foreign liabilities 
 Currency Amount 

As at December 31, 2018   
The Company  USD 5,324,709 
Subsidiaries USD 1,680,849 
   

As at December 31, 2017   
The Company  USD 8,239,557 
 EUR 6,224 
Subsidiaries USD 851,547 
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30. EVENT  AFTER  THE  REPORTING  PERIOD 

On February 22, 2019, the Board of Directors’ meeting of the Company approved annual 
dividend payment for the operating result of 2018 at Baht 1.50 per share, totaling Baht 877.10 
million. However, the approval for the dividend shall be proposed to the Annual General 
Meeting of shareholders of the Company for the year 2019 for further consideration and 
approval. 

31. APPROVAL  OF  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 

These financial statements were approved for issue by the authorized directors of the 
Company on February 22, 2019. 
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